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PEGASUS HAVAYOLLARI VE TRAVEL HOUSE’TAN  
DANİMARKA’DAKİ VATANDAŞLARIMIZA 

ÖZEL RAMAZAN İNDİRİMİ

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Gençler huzursuz

Danimarka’daki  bir çok Müslüman göç-
men genç geleceğe endişe ile bakmaya baş-
ladı. Gençler, 11 Eylül  2001 yılında New 
York’daki Dünya Ticaret Merkezi’ne düzen-
lenen terör saldırıları ve karikatür krizinin  
ardından Danimarka’da din tartışmalarının 
arttığına dikkat çekiyorlar. Danimarka’daki 
bu tartışmalardan rahatsızlık duymaya başla-

dıklarını dile getiren bir çok genç, Danimar-
ka’yı terk etmeyi bile düşündüklerini söylü-
yorlar. Kopenhag Üniversitesi, Carsten 
Niebuhr Enstitüsü öğretim üyesi Jörgen Baek 
Simonsen, gençlerin huzursuzluk duymakta 
haklı olduklarını belirtiyor ve Danimarka’da 
İslam tartışmasının gündemi gereğinden fazla 
işgal ettiğini söylüyor.    
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Danimarka medya dünyası zenginleşiyor. Gaze-
teniz Haber artık bir de Arapça gazete yayınına 

başladı. Siz bu gazeteyi okurken Arap kökenli kom-
şularınız, dostlarınız meslektaşlarınız da aynı gazete-
yi biraz farkla da olsa Arapça olarak okuyor olacaklar

   ***

Yeni gazetemizin adı Alkhabar. Aynı Türkçe Haber 
gazetesi gibi bedava ve gelirini reklamlardan sağla-
yan bir gazete olacak. Boyutları da aynı tabii ki.
Artrık Danimarka’da bu ülkeye ilk gelen Türkler 

kadar fazla sayıda bir Arap kökenli göçmen toplumu 
yaşamakta. Bu da hem okuyucularda hem de reklam 
veren firmalarda böyle bir gazete için gerçekten bir 
ihtiyaç duyulup duyulmadığını göstermesi açısından 
yeterli bir grup. İlk planımız yılbaşına kadar üç aylık 
gazete çıkarıp ilgiyi ölçmek. Üç sayı ardından devam 
edip etmeyeceğimize karar vereceğiz.

   ***

Yeni Arapça gazetenin gündemi ve içeriği sadece Da-
nimarka merkezli olacaktır. Arap göçmenlerle Dani-
marka toplumu arasında bir köprü kurmayı hedef-
liyoruz. Aynı zamanda ilk ve ikinci, kuşak Araplar 
arasında iletişimde sorun yaşandığı zaman sorunun 
çözümünde el veren bir taraf olmak da amaçlarımız 
arasında

   ***

Ortadoğu’daki siyasi tartışmalar ve din merkezli ça-
tışmalar bizim ilgi alanımız dışında kalacaktır. Da-
nimarka’da yaşayan göçmenler için uyum sağlamak 
Ortadoğu’daki çekişmeler hakkında tavır belirlemek-
ten daha önemli ve acil bir sorundur.

   ***

Bizler de 2003 yılında Politiken gazetesi ile birlik-
te Haber gazetesini haftalık gazete olarak yayınlar-
ken aynı düşüncede idik. Gazetemizin sayfaları Tür-
kiye’deki sosyal ve politik tartışmalardan uzak tu-
tulmuştur bu yüzden. Bu bilinçli bir seçimdi ve bu 
konuda ısrarımızda devam ediyoruz. Biz Danimar-
ka’daki günlük yaşamımız ve geleceğimize yoğunlaş-
mayı tercih ettik.

Medya dünyası zenginleşiyor

haber
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Uzmanlarımızla Türkçe 
konuşarak ücretsiz işitme testi 
yaptırın, 14 gün içinde işitme 
sorununuz ortadan kalksın.

Türkçe hizmet !!!
Siz gelemiyorsanız,
arayın, biz size gelelim. 
İşitme sorununuzu 
Türkçe anlatın.

Yaşam boyu duymak için
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’de 
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HABER

Tegning: Lise Özer

70 BİN HÜKÜMETİ PROTESTO ETTİ.  70 bin kişi, parlamentonun açılış günü olan 2 Ekim Salı günü hükümetin tasarruf politikalarını 
protesto etmek ve kamu çalışanlarının daha iyi çalışma koşullarına sahip olabilmeleri için başkent Kopenhag’da parlamento binası önünde bir 
gösteri düzenledi.  Gösteriye, sendikalar, pedagoglar, sağlık sektörü çalışanları, eğitimciler ve diğer kamu çalışanları katıldılar. Gösteriye ayrıca, 
halk okulları ile lise ve üniversite öğrencileri de katıldı.  Foto: HABER

Anders Foghs åbningstale
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Bundan yirmi sene önce Danimar-
ka’da yaşayan bir göçmenin uyum 

sağlamış olarak adlandırılabilmesi için 
Danimarka dilini öğrenmiş olması ye-
terli sayılıyordu. Zaman geçtikçe Dan-
ca bilgisi yeterli olmamaya başladı. Ço-
cuğunu liseye gönderen, ardından yük-
sek eğitim görmesini sağlayan ailelere 
uyum sağlamış gözüyle bakılmaya baş-
landı.
Sonra ne olduysa oldu birinci kuşak 

tamamen göçmen tartışmalarının dışı-
na itiliverdi. Siyasetçiler, eğitimciler, 
haberciler, sanatçılar birden bire genç 
göçmenler üzerinde yoğunlaşmaya baş-
ladılar.
11 Eylül 2001 yılında New York’taki 

terör saldırıları, bundan iki yıl önce 
Jyllands-Posten gazetesinin Hz. Mu-
hammed karikatürleri yayınlamasının 

ardından başlayan din tartışmaları ar-
tık Danimarka’da yaşayan göçmenlerin 
ne zaman uyum sağlamış sayılacakları 
konusunda bir belirsizlik yarattı.
Artık Danimarka dilini aksansız ko-

nuşmak, bir firmada, bir bakanlıkta üst 
düzey bir görev almak, bir siyasi parti-
de basamakları tırmanmak uyum sağ-
lamış sayılmak için yeterli, sayılmıyor. 
Bunlar yeterli sayılmamakla birlikte 
“şartlardan” vazgeçilmiş anlamı çıka-
rılmamalı. Bunları yanı sıra artık bazı 
felsefi konularda da tavır belirlemek ge-
rekiyor.
Bir yerde iş başvurusunda bulunan 

gençler göçmen kökenli iseler ve hele 
bir de Müslüman iseler, sadece TV’de 
şov programlarında gerçekleşebileceğini 
sandıkları soru ve cevaplara hazırlıklı 
olmak zorundalar.

Lafı fazla uzatmayalım. Artık Dani-
marka’da uyum sağlamış sayılmak için 
dil bilmek, iş sahibi olmak, Danimarka-
lılar gibi giyinmek yetmiyor. Danimar-
kalılar gibi düşünmeye de başlamak ge-
rekiyor. Eşcinseller hakkındaki düşün-
celerinizin hoşgörü temelinde olması, 
kadınsanız erkeklerle el sıkışmakta sa-
kınca görmemeniz, Müslümansanız di-
ninizi sadece evinizin dört duvarı ara-
sında yaşıyor olmanız şartları aranma-
ya başladı.
Bunlar aslında belki Danimarka halkı-

nın, medyanın ve entelektüellerinin ör-
neğin Müslüman göçmenlerin dini duy-
gularını sorun olarak görmeleri ve bun-
dan vazgeçmeleri isteğini dile getirme-
ye başlamaları sonucunu doğurdu. 
Aslında, Müslümanların dini duygu-

larını sorun olarak gören Danimarka-

lı politikacılar kadar, dini duygularını 
bayrak haline getiren, ulusal kimliğin-
den çok dini kimliğini öne çıkaran mes-
leki çapsızlığını dini kimliğiyle örtmeye 
çalışan bazı “politikacıların” da ortaya 
çıkan bu durumda sorumluluğu bulu-
nuyor.
Danimarka’da da bir yol ayrımına 

doğru hızla yol alınıyor. geçtiğimiz ay 
bir politikacının “Müslümanlar Avru-
pa’yı terk etsinler” açıklamasının ardın-
da yukarıda saydığımız nedenler yatı-
yor. Artık Danimarka’da yaşayan göç-
menler birkaç yıl içinde kendilerine “a 
bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan 
gideceksin” denirse şaşırmamaları ge-
rektiği düşüncesine kendilerini alıştır-
maları gerekiyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk

Sadi Tekelioğlu
Bu deveyi güdecek misiniz?

 

AVUKAT SYNNØVE FALK-RØNNE

♦ Oturma ve Çalışma İzni

♦ Eş ve çocuklar için aile birleşimi
♦ Oturma izni uzatması, iptali ve hakkın kaybedilmesi
♦ Uluslararası ve yabancı evliliklerde boşanmalar
♦ Çocuk velayet hakkı
♦ Sığınma
♦ İnsani oturma izni 
  davalarında hizmetinizdeyiz. 

15 yıla dayanan tecrübemizle Yabancılar Yasası’nda uzmanız

Nørregade 6, 2  - 1165 København K - Tlf: 3312 0033 (Hafta içi saat: 10.00-15.00) - Faks: 3312 0068 - Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk

§ Ayrıca, kira hukuku, 
tazminat, sigorta, ceza 
ve her türlü hukuksal 
konularla, temyiz 
davalarında 
hukuksal danışmanlık 
ve yardım için 
bizi arayabilirsiniz. 

Jasmina Hamza

S
on yıllarda yabancı düşma-
nı görüşlerin açıklanması-
nın artık olağan karşılan-
maya başladı. Geçtiğimiz 

ay Danimarka Halk partisi eski 
üyelerinden birinin “Bütün Müs-
lümanlar Avrupa’dan atılsın” sözü 
ve diğer benzer açıklamalar genç 
Müslüman göçmenlerin Danimar-
ka’daki gelecek planlarını gözden 
geçirmeleri ve geleceğe karamsar 
bakmaları sonucunu doğurdu.

Günümüz Danimarka’sında İs-
lam artık Danimarka ulusal kim-
liğine karşı tehdit olarak görülme-
ye başladı. Bir çok göçmen kökenli 
genç gelecek planlarını gözden ge-
çirmeye başladı.

Danimarka’da sosyal ortam 2001 
yılında New York’ta Dünya Tica-

ret Merkezi’ne gerçekleştirilen 
saldırının ardından nahoş bir hal 
almaya başladı. Din tartışmaları 
Danimarka’da günlük konuşma-
larda daha fazla yer kaplamaya 
başladı. Jyllands-Posten gazetesin-
de Hz. Muhammed karikatürleri 
yayınlanması, ardından Odense, 
Glostrup ve en son Kopenhag’da 
ortaya çıkarılan ve davaları de-
vam eden terör hücresi iddiaları 
artık danimarka2da herhangi bir 
sohbetin din eksenine dönüşme-
sine, Danimarka’da göçmenlerin 
varlığının sorgulanmasına neden 
olmaya başladı.

Haber’in konuştuğu gençlerden 
bazıları sadece Müslüman olma-
ları nedeniyle tehdit gibi görül-
meye başladıklarını, başkalarının 
düşünceleri, planları ve eylemleri-
nin sorumlusu olarak görülmeye 

başladıklarını belirterek bunun 
kendilerinde rahatsızlık yarattı-
ğını söylediler.

Din merkezli terörün kendileri 
için de tehdit olduğunu dile geti-

ren gençler Müslüman bir ülkeye 
taşınmak istediklerini, orada en 
azından dini kimliklerinden do-
layı zan altında kalmayacaklarını 
söylüyorlar.

Gençler, geçtiğimiz ay yapılan 
Danimarka Halk partisi kongresin-
de bir konuşma yapan ve “Müslü-
manların Avrupa’dan atılmasını” 
isteyen, ardından partiden ihraç 
edilen Merete Egeberg’in ifadele-
rinin gerçekte bir çok Danimar-
kalı tarafından paylaşıldığını öne 
sürüyorlar. 

Kopenhag Üniversitesi, Carsten 
Niebuhr Enstitüsü öğretim üyele-
rinden Jörgen Baek Simonsen bu 
şekilde düşünen gençleri çok iyi 
anladığını söylerken, bu gençlerin 
yaptıkları işten aldıkları eğitimden 
memnun olduklarını, ancak kültü-
rel ve dini konuların tartışıldığı or-
tamlarda her zaman başa döndük-
lerini ifade ediyor. Simonsen bu 
gençlerin geleceğe kuşkuyla bak-
malarının anlayışla karşılanması 
gerektiğini belirtiyor.

Gençler din tartışmalarından bıktılar
Danimarka’daki  bir çok Müslüman göçmen genç geleceğe endişe ile bakmaya başladı. Gençler, 11 Eylül  2001 yılın-
da New York’daki Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen terör saldırıları ve karikatür krizinin  ardından Danimarka’da 
din tartışmalarının arttığına dikkat çekiyorlar. Danimarka’daki bu tartışmalardan rahatsızlık duymaya başladıklarını 
dile getiren bir çok genç, Danimarka’yı terk etmeyi bile düşündüklerini söylüyorlar.

-Foto: Haber
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MB KEBAB FOOD A/S

Korskildeeng 3                                                                                2670 Greve                               
www.mbkebab.dk        E-mail:info@mbkebab.dk  

MB KEBAB FOOD A/S
Tlf: 5761 9502   Fax : 4361 0131

SİZİN BAŞARINIZ BİZİM BAŞARIMIZ 
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Farkımız; sağlık, temizlik ve kaliteye gösterdiğimiz 
özende yatmaktadır 

Danimarka’nın her tarafına 
dağıtım  servisimiz vardır. 

Mamüllerimiz Sjaelland adasında   
FYN ve JYLLAND bölgelerinde de

servisimiz vardır.

Kasaplara toptan et ürünleri satışımız devam ediyor

12 yıldır hizmetinizde

Pişmiş kebap, 
hjemmelavet 

burger

Tüm sağlık 
kurallarına 
uygun helal 

mamüllerimizle 
hizmetinizdeyiz

Tüm dost ve müşterilerimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun
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Cengiz Kahraman

Dini inançları güçlü olan biri aynı zamanda sosya-
list olabilir mi ve sosyalist bir hareket içinde ola-

bilir mi? 
İşte, Danimarka’da son aylarda hep bu tartışılıyor. 

Başörtülü, Filistin asıllı Asmaa Abdulhamid’in En-
hedslisten’den (Birlik Listesi) milletvekili adayı gös-
terilmesinden sonra bu tartışma özellikle parti içinde 
çok sert bir biçimde yaşanıyor. 

Son kamuoyu yoklamalarında Asmaa’nın milletve-
kili adaylığının barajı aşamayacağını göstermesi üze-
rine Asmaa karşıtları harekete geçtiler ve Asmaa’nın 
adaylığının askıya alınmasını istediler. 

Parti şimdi Asmaa karşıtları ile yanlıları arasındaki 
bu sorunu çözmek için Asmaa’nın adaylığını delege-
lerine sorma kararı aldı. Eğer delegelerin çoğunluğu 
bir sakınca görmezse Asmaa’nın milletvekilliği adaylı-
ğı devam edecek. Aksi taktirde, Asmaa’nın adaylığı ya 
askıya alınacak ya da listede en alt sıralardan bir yere 
konulacak. Asmaa’nın adaylığına karşı çıkan partili-
ler, Asmaa’nın dini inanç, giyim ve davranışından do-
layı mı yoksa partinin barajı aşamama endişesine ka-
pıldıkları için mi karşı çıkıyorlar? Bunu açık ve net 
olarak ifade etmeleri gerekiyor. 

Gerçi, karşı çıkanlar her ne kadar Asmaa’nın erkek 
eli sıkmamasını ve gerçek bir sosyalist olmadığını ile-
ri sürseler de, asıl nedenin partinin barajı aşamayaca-
ğı endişesine kapılmalarından kaynaklandığını düşü-
nüyorum. 

İdeolojik temeli Marksizm ve Ateizm üzerine kuru-
lu bir partinin şimdi baraj tehlikesi gündeme gelin-
ce başlattığı tartışmayı Asmaa’nın adaylığına karar 
vermeden ve kamuoyuna duyurmadan önce yapması 
daha doğru olurdu. Asmaa’nın adaylığıyla düşünce, 
inanç ve fikirlerin medya şovuna dönüştüğünü gör-
dük. 

Dini inançları olan birinin aynı zamanda sosyalist 
olup olamayacağına hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ demek 
yanlış olur. Ama Asmaa’nın adaylığı, dünyada dini 
sağ düşünce ve sağ siyaset içine çekmek alışkanlığı 
içinde olanlara, bunun böyle olmak zorunda olmadığı-
nı gösterme açısından çok önemli. 

Bir de, dünyadaki örneklere baktığımızda daha çok 
Latin (Katolik) kökenli toplumlardaki Katolik sendi-
kaların hiç de sanıldığı gibi ‘sağ politika’ yapan örgüt-
ler olmadığını görüyoruz. Yine Latin kökenli Güney 
Amerika toplumlarında gerilla önderi olan papazla-
rın olduğunu da görmüştük. Fransız Komünist Parti-
si bir tarihte üyelerinin ‘diyalektik maddecilik’e bağlı 
olma koşulunu kaldırmış, ‘Tarihi maddeciliği benim-
semek parti üyeliği için yeterlidir’ demişti. Bunun an-
lamı, doğrudan doğruya, dini inançları olan birinin 
partiye üye olmasını kabul etmek demekti. 

Sonuç olarak, dini inançları olan biri de pekâlâ sos-
yalist bir hareket içinde bulunabilir.

cengiz.kahraman@haber.dk

haber

Asmaa yanlıları ve karşıtları

HABER

Bu klinikte Türkçe hizmet verilmektedir

MR-klinikken Skørping - Himmerlandsvej 36 - 9520 Skørping 
Tlf.: 98 39 21 44 - Fax: 98 39 88 38 - Cep: 29 60 24 99  mail: info@mr-klinikkenskoerping.dk  -  www.mr-klinikkenskoerping.dk

MR çektirmek için hastanede uzun süre sıra beklemeyin!
Skørping özel hastanesindeki 
MR-Klinik’ten hangi hastalar 
yararlanabilir?

Hızlı ve üstün görüntüleme 
teknolojisi ile en yeni MR çekim 
cihazına sahip olan Skørping Özel 
hastanesi bünyesindeki MR-klinikken 
Skørping, Türkçe olarak da hizmet 
veriyor

Kliniğimizdeki MR çekimleri; ışıklı, 
geniş ortamda, havalandırmalı, kısa 
manyetik tünelde yapılıyor

MR çekimlerini Türkiye’deki doktoruna göstermek isteyen hastalarımıza da, çekimleri ücretsiz olarak bir CD’de veriyoruz 

• Devlet hastanelerinde MR çektirmek
   için iki aydan fazla sıra bekleyenler 
  1 Ekim’den itibaren sadece 4 hafta sıra  
  bekledikten sonra bedava MR çektirebilirler. 
• Özel sağlık sigortasına sahip olanlar
• Nakit ödeme yapabilecek durumunda 
  olanlar 

D
animarka’daki 
anti terör yasası 
kapsamında yü-
rürlüğe giren bir 

uygulamaya göre, telefon ve 
internet sunucusu şirketler 
tüm görüşme trafiğini kay-
dedecekler ve bu bilgileri 
bir yıl saklamak zorunda 
kalacaklar. 

Uygulama ile ilgili açıkla-
ma yapan yetkililer ise sözü 
edilen kayıtlarda telefon gö-
rüşmelerin içeriğinin değil, 
görüşme trafiği kaydedile-
ceğini belirtiyorlar. Buna 
göre, telefon şirketleri ki-
min kimi ne kadar sıklıkla 
aradığını ve ne kadar uzun 
süreyle görüştüğünü ve in-
ternet sunucusu şirketlerin 
de kimin kime elektronik 
posta gönderdiğini ve hangi 
internet sitelerine girdiğini 
denetleyecek.

Uzmanlar: “Fazla işe 
yaramayacak”
Ancak bazı uzmanlar, poli-
sin terörle mücadelesini ko-
laylaştırmak amacıyla yürür-
lüğe giren bu uygulamanın 

pek fazla işe yaramayacağı 
görüşünü savunuyorlar. 

Kütüphane, netcafe ve 
üniversite gibi kamuya açık 
alanlardaki bilgisayarlardan 
yapılan girişlerin kontrol al-
tına alınmasının zor olduğu 
görüşünü belirten uzmanlar 
ayrıca, yahoo, gmail, ya da 
Hotmail gibi yurtdışındaki 
iletişim şirketlerinin elekt-
ronik postalarının kaydedile-
meyeceğini ifade ediyorlar.

İnsan haklarına aykırı
Danimarka’daki insan hak-
ları kuruluşları ile iletişim 
dernekleri ve başta oteller 
ve iletişim şirketleri olmak 
üzere bazı özel şirketler de 
hükümetin yürürlüğe koy-
duğu anti terör yasası kap-
samındaki bu uygulamayı 
eleştiriyorlar. 

Bu uygulamanın insan 
haklarına aykırı olduğunu 
öne süren kuruluşlar, bu 
yasayla özel şirketlere de 
kendi istekleri dışında de-
netim görevi yüklendiğini 
bildiriyorlar.  

(Haber)

NELER KAYDEDİLECEK
- Telefon eden numara. Telefonun sahibi ve adresi, saat ve dakikası, 
konuşma süresi kaydedilecek.
- Telefon edilen kişinin numarası, adı, adresi ve kimliği kaydedilecek.
- Alınan mesajlar ve makbuzları kaydedilecek.
- İletişim malzemesini, yani internet ya da telefonu kullananan kişinin 
kimlik bilgileri örneğin İMEİ numarası kaydedilecek.
- İletişim sırasında şahısların nerede bulundukları yer ve zaman olarak 
kaydedilecek.
- İleteşimin başladığı ve bittiği zaman kaydedilecek
- İnternet kullanıcılarının IP adresi, yani İnternet Protokol adresi kay-
dedilecek.
- Alıcının IP adresi kaydedilecek
- Alıcı port numarası örneğin internetten indirdiği dosyalar ve ve in-
ternet edresi kaydedilecek.
- İnternet’i kullanma ve bitiş zamanı kaydedilecek.

Telekulak yasası yürürlükte 
Danimarka’daki anti terör yasası kapsamında yürürlüğe giren bir uygu-
lamaya göre, bundan böyle ülkede yapılan tüm telefon görüşmeleri ile 
elektronik posta trafi ği kaydedilecek. Uygulamaya göre, telefon şirketleri 
tüm telefon görüşme ve sms trafi ğini, internet sunucuları da tüm elektro-
nik postaları kayıt ederek bir yıl boyunca saklayacak ve istihbarat örgütü 
tarafından şüpheli bulunan görüşmeler polise verilecek. 

Danimarka’da Libe-
ral-Muhafazakar sağ 
iktidar kabinede deği-

şikliğe giderek, üç bakanın 
görev yerlerini değiştirdi. 

Hükümetin bakanlıklarda 
yaptığı değişikliklerde dik-
kat çeken isimlerin başında 
ise eski Sosyal Demokrat 
olan Karen Jespersen’in ka-
bineye girmesi oldu. 

Geçtiğimiz Ocak ayında 
Sosyal Demokrat Parti’nin 
yabancılar politikasını faz-

la ılımlı bularak istifa eden 
ve Liberal Parti Venstre’ye 
geçen Karen Jespersen Eva 
Kjer  Hansen’den boşalan 
Sosyal İşler ve Eşitlik Ba-
kanlığı görevine getirildi. 

Karen Jespersen böylece 
üçünce kez bakanlık kol-
tuğuna oturmuş oldu. Eski 
Sosyal İşler Bakanı Eva 
Kjer Hansen de Gıda Ba-
kanlığı’na getirildi. 

2001 yılından beri bakan-
lık yapan Hans Christian 

Schmidt Gıda Bakanlı-
ğı’ndan alındı. 

Kabinedeki üçüncü değişik-
lik de Ulaştırma ve Enerji 
Bakanlığı’nda gerçekleşti. 
Muhafazakar Halk Partili 

Flemming Hansen görev-
den alınarak yerine yine 
aynı partiden olan Jakob 
Axel Nielsen Ulaştırma ve 
Enerji Bakanlığı görevine 
getirildi.

Sosyal İşler Bakanı 
Karen Jespersen 

Gıda Bakanı 
Eva Kjer Hansen 

Kabinede değişiklik
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SATDISCOUNT
www.satdiscount.dkwww.satdiscount.dk

50” TFT-LCD 
boyutunda ve 
kalitesinde 
televizyon 

izleme keyfi 

Şimdiden arayın, 

siparişinizi 
yaptırı

n.

D-SMART 
RECEIVERLER 

GELMİŞTİR
Hemen arayın, 

siparişinizi 
yaptırın.

Ole Jørgensensgade 3-5 kld.
2200 København N

Tlf: 51 88 86 75
      60 30 35 87
      27 32 89 88

ARTIK TELEVİZYON 
GÖZLÜĞÜNÜZÜN CAMINDA

Bu gözlüğü takın, koltuğa Bu gözlüğü takın, koltuğa 
çakılmadan 
TV izleyin

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun

1 x Dijital Cihaz
1 x 0.2 db Lnb
1 x 70 cm Çanak
15 metre kablo

Komple Çanak Seti

DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

1098,-
Dream Box’a 

paydos. 
Paylaşımlı 

yeni cihazımız 
gelmiştir.

Her türlü uydu 
anteni satış, 

montaj ve 
bakımı 

HABER

haber
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Komple Çanak Seti

HABER 
Haberciliğin zevkli 
dünyasına HABER’de 
adım atın!

Haber, gazetecilik 
mesleğine merak duyan 
okurlarına sayfalarını 
açıyor!

■ Dijital kameranız varsa
■ İnternet kullanıyorsanız
■ Haberciliğe meraklıysanız

Yaşadığınız bölgedeki 
sosyal, kültürel, sportif 
olayların resmini çekin. 
ister Danca, ister 
Türkçe yazın. Gönderin.
imzanızla yayınlayalım.

Daha fazla bilgi almak için 
haber@haber.dk 
adresine e-posta 
göndermeniz yeterlidir. 

D
animarka’da Ya-
bancılar Yasası 
kapsamındaki 
24 yaş sınırının 

göçmen gençlerini olumlu 
yönde de etkilediği ortaya 
çıktı. 24 yaş sınırı nedeniy-
le evlilik projelerini ertele-
mek zorunda kalan gençle-
rin eğitime ağırlık vermeye 
başladıkları bildirildi. 

AKF (Anvendt Kommunal 
Forskning) tarafından yapı-
lan bir araştırmada, özellik-
le Türk ve Pakistan kökenli 
genç erkekler arasında eği-
timlerini yarıda bırakanla-
rın oranının 2004 yılında, 
2001 yılına oranla azaldığı 
belirtildi.  

Genç erkekler arasında-
ki okul bırakma oranının 
yüzde 20 azaldığına dikkat 

çeken profesör Helena Skyt 
Nielsen, “24 yaş sınırı olma-
saydı bu gençler evlenecek-
lerdi ve eğitimlerini yarıda 
bırakacaklardı. Evlendik-
ten sonra eğitime devam 
eden gençlerin çoğu, eko-
nomik nedenlerden dolayı  
eğitimlerini yarıda bırak-
mak zorunda kalıyorlar. Bu 
da onların toplumda bir iş 
sahibi olmalarını ve uyum 
sağlamalarını engelliyor” 
diye konuştu. 

Araştırma sonuçlarından 
memnuniyet duyduğunu be-
lirten Eğitim Bakanı Bertel 
Haarder, “24 yaş sınırı koy-
mak ile amacımız gençlerin 
erken evlilik yapmalarını 
önleyip, eğitim almalarını 
sağlamaktı, araştırma so-
nuçları bu alanda başarılı 

olduğumuzu gösteriyor” 
dedi. 

Kopenhag Belediyesi Mec-
lisi üyesi ve Uyum Danışma-
nı Manu Sareen ise araştır-
ma sonuçlarına daha dikkat-
li yaklaştığını belirtti. Sare-
en,  2003-2004 yıllarında 
göçmen gençlerinin eğitim-
lerini yarıda bırakmamaları 
için önemli girişimlerde bu-
lunulduğunu ancak, bunun 
24 yaş sınırından kaynak-
lanmadığını söyledi. 

Sareen, “Gençlere sürekli 
olarak sizler Danimarkalısı-
nız ve yasalar önünde eşit-
siniz diyoruz. Ama gençler-
den aldığımız yanıtsa, yasa-
lar önünde eşitsek, neden 
bizler için ayrı bir yasalar 
oluyor” dedi. 

(Haber)

24 yaş sınırı işe yaradı
Danimarka’da Yabancılar Yasası kapsamındaki 24 yaş 
sınırı gençleri eğitime yönlendiriyor. 24 yaş sınırı ne-
deniyle geldikleri ülkelerden evlenemeyen göçmen 
gençlerin eğitime ağırlık vermeye başladıkları bildirildi.  

Danimarka’da İslami-
yet’i seçen kişi sayı-
sının hızla artması 

üzerine Danimarkalı pis-
koposlar harekete geçtiler. 

Piskoposlar Danimar-
ka’da yaşayan Müslüman-
lar arasında misyonerlik 
çalışmalarına başlayacak-
larını ve Müslümanları 
Hıristiyanlaştırmaya çalı-
şacaklarını bildirdiler.

Geçtiğimiz yıl İslamiyet’i 
seçen Danimarkalı sayısı 
iki bin 500 iken, bu sayının 
2007’de dört bine çıkması 
Danimarkalı din adamla-
rını harekete geçirdi. Pis-
koposlar Müslümanların, 
Hıristiyanlık hakkında 
bilgilenmelerinin önemli 
olduğuna dikkat çekerek 
Müslümanlar arasında Hı-
ristiyanlığı tanıtacaklarını 
ve bu yolla Hıristiyanlığı 
seçen Müslüman sayısının 
artacağını umduklarını 
söylediler.

Viborg bölgesi piskopo-
su Karsten Nissen, “Mis-
yonerlik Hıristiyanlığın 
emirlerinden biridir. Hı-
ristiyanlığın insanı mutlu-
luğa götürmek isteyen bir 
mesajı vardır ve bunu da 
Müslümanlara iletmekle 
görevliyiz” dedi.

Nyhedsavisen gazetesin-
de yer alan habere göre, 
Lolland-Falster piskoposu 
Steen Skovsgaard, Karsten 
Nissen’le hemfikir olduğu-
nu belirtti ve İslamiyet’i 
seçen Danimarkalıların 
Allah’ın kullarına duydu-
ğu sevgiye hayır demiş ol-
duklarını öne sürdü.

Danimarka’da halen Or-
tadoğu ülkelerinden gelmiş 
350 bine yakın Müslüman 
göçmen yaşıyor. Bu göçmen 
grubu arasında ise en bü-
yük grubu 70’er binlik nü-
fusuyla Türkler ve Araplar 
oluşturuyor.

(Haber)

Papazlar Müslümanları 
Hıristiyanlaştıracak
Son bir yılda bin 500 Danimarka-
lının İslamiyet’i seçmesi, ülkedeki 
Hıristiyan din adamlarını harekete 
geçirdi.  Şimdi de Danimarkalı pa-
pazlar Müslümanları Hıristiyanlaş-
tırmak istiyorlar.
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NORDENRÅD

İskandinavya’da yaşamak artık çok kolay

NORDENRÅD

İsveç’te oturma ve çalışma izni mi almak istiyorsunuz?
İsveç’te iş kurmak mı istiyorsunuz?

Aile birleşimi yoluyla İsveç’e yerleşmek mi istiyorsunuz?
Her alan ve sektörde elemana ihtiyacınız mı var?

İsveç’te ev alım-satımı konularında danışmanlığa ihitiyacınız mı var?

Tüm bu konularda yasal danışmanlık ve pratik hizmetler için bizi arayınız.

( Murat Sevimli : 0046-731 593 406
( Alp Dağ: 0045-3161 3545/0046-702 142 676
( Muammer Çelik: 0045-2980 4158
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 Sadi Tekelioğlu

Danimarka Halk Partisi eski milletve-
killerinden Loise Frevert geçtiğimiz 
haftalarda Merkez Demokrat Par-

ti’ye (Centrumdemokraterne) geçti. 
Louise Frevert’in parti değiştireceğini du-

yunca ve bunun bir basın toplantısıyla du-
yurulacağını öğrenince böyle bir basın top-
lantısının bir göbek atma seansı ile bitire-
leceğini öngörmüştüm. Siyasi tahminlerim 
beni yanıltmadı ve neredeyse ucuz bir talk 
şov havasında geçen basın toplantısı göbek 
dansı ile sona erdi. 

Merkez Demokrat Parti başkanı Ben Had-
dou ile Louise Frevert’in göbek dansına ne-
den olan şey ise parti değiştirmekte dene-
yimli iki politikacının bir partide bir araya 
gelmiş olmaları da denilebilirdi. 

Arap kökenli Ben Haddou Danimarka’daki 
parti başkanı iki göçmen kökenli siyasetçi-
den biri olurken, bu parti ile tamamen zıt 
görüşleri savunan Danimarka Halk Parti-
si’nden milletvekili seçilmiş olan Louise 
Frevert de birden bire eski savunduğu dü-
şüncelerden tamamen arınmış olarak yeni 
partisinde herkesin gözünün içine baka 
baka bazı ifadelerinin gerçek olmadığını 
söylüyor, »Değiştim ben« diyordu. 

Siyasetçilerin parti değiştirmelerine alışık 
bir milletin ferdi olan bizler için herşey kita-
bına göre devam ediyordu. Örneğin Frevert 

Danimarka Halk partisinde iken »Müslü-
manlar kanserli hücredir, kesip atılmalıdır« 
buyurmuştu. Şimdi ise bunu kendisine ha-
tırlatan gazetecilere »Bırakın bunları, yola 
devam« diyordu. Size bizim siyasetçileri 
hatırlatıyor değil mi? Nasıl da birbirlerine 
benziyorlar »Değiştim« diyenler.. 

Ben Haddou da uygar batı ülkelerinde si-

yasete soyunan bir çok göçmenin düştüğü 
hataya maalesef düşenlerden. En olmadık 
zamanlarda en talihsiz açıklamayı yapmak 
gerçekten göçmen kökenli, özellikle Ortado-
ğu kökenli siyasetçiler için tam bir tuzak. 
Ben Haddou da zamanında siyasetçi mes-
lektaşı Muhammed Refik için, »11 Eylül gö-
rüntülerini izlerken zevkten dört köşeydi« 

anlamına gelen sözler sarfettiği için 43 bin 
kron para cezasına çarptırılmıştı.  

Louise Frevert bazı düşünceleri eski par-
tisinde iken söyleyemediğini belirterek yeni 
partisinin görüşlerine ne kadar kısa zaman-
da adapte olduğunu göstermeye çalıştı basın 
toplantısında. Ancak kendisine bazı şeyleri 
söyletilmediği eski partisinde iken sarfettiği 
bazı sözleri de neden ettiğini açıklayama-
mıştı. Bir yerlere gelmek istediğini açıkça 
dile getiren Louise Frevert’in aslında Dani-
marka Halk Partisi’ndekinden daha da aşırı 
sağda bir parti ile flört etmekte olduğu aynı 
bazın toplantısında ortaya çıkmıştı. 

 Louise Frevert’in Merkez Demokrat Par-
ti’ye katılma törenini okurlarına, seyirci-
lerine aktaran haberciler ise nasıl bir yüz 
ifadesi takınacaklarını bilememişler bazıları 
siyasi ciddiyetten yoksun bu iki siyasetçiye 
açıkça »deli« damgası yapıştırmış, bazıları 
ise en alaycı soruları büyük bir ciddiyetle so-
rarak günün anlam ve öneminin yorumunu 
okurlarına ve izleyicilerine bırakmışlardı. 

Ne kadar da ciddi davransak ister istemez 
böyle sulu bir siyasi girişimin yorumu da 
böyle sulu oluyor. Bu parti değiştirme pro-
jesi siyasi yelpazenin en zıt uçlarında yer 
alanların aslında birbirlerine en çok yakın 
olanlardır teorisini yeniden düşünmemize, 
değerlendirmemize yol açıyor.

sadi.tekelioglu@haber.dk

BUNLAR DELİ Mİ? Louise Frevert’in Merkez 
Demokrat Partiye katıldığının açıklandığı basın 
toplantısı tahmin edilebileceği gibi göbek dansı ile 
sonlandı. Toplantının ardından bir yorum kaleme 
alan Nyhedavisen başyazarı David Trads Louise 
Frevert ve Ben Haddou’yu »Deliler« (tosser) 
olarak nitelendirdi. 
-Foto: Jens Dresling, Politiken 

Çadır tiyatrosu gibi
HABER-ANALİZDanimarka Halk partisi 

eski üyelerinden Louise 
Frevert Merkez Demo-
krat Parti’ye geçti. Eski 
partisindeyken Müslüm-
anlar hakkında sarfettiği 
bazı sözler yüzünden ırkçı 
damgası yiyen Frevert’in 
yeni partisine katılma töre-
ni ve ardından düzenlenen 
basın toplantısında 
yaşananlar çadır 
tiyatrolarını aratmadı. 
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Anadolu Kød
HELAL

Hassellunden 11 B - 2765 Smørum   Tlf.: 3810 9282   Faks: 38107343  www.anadolu.dk

Anadolu Kød ApS

İlklerle tanınan 
Anadolu Kød, 

yeni bir ürünle siz değerli 
müşterilerimize hizmet 

etmekten gurur duyuyor

Müşterilerinizin sağlık ve güvenliği, işyerinizin imajı için hijyenik, 
modern ortamda hazırlanan kaliteli döneri bizden alın. 

Danimarka’nın her tarafında 50’ye yakın dağıtım noktasında Danimarka’nın her tarafında 50’ye yakın dağıtım noktasında Anadolu Kød et çeşitlerini 
alabilirsiniz. Size en yakın toptancıyı öğrenmek için bizi arayın. 

Sizin başarınız için çalışıyoruz

SİPARİŞLEERİNİZ İÇİN BİR TELEFON YETERLİ !

Tüm dost ve müşterilerimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun
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Artık pizzacılık daha kolay olacak
Yeni ürünümüz pizza kødsauce 

tüm pizzacılara hayırlı olsun, 
size en yakın toptancıdan 

bu ürünü alabilirsiniz.
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Danışmanlık
● Malzeme kararları ve onaylatılması 
● Keşif-bütçe hazırlanması 
● Hakediş hazırlanması 

JETCON
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA
ERKAN ARICI
Dalengen 24
4000 Roskilde

Tlf. 20 74 00 44
Fax. 46 34 12 44
E-mail: ea@jetcon.dk

PROJE TASARIM
● Müşterinin istekleri doğrultusunda avan projenin hazırlanması 
● Mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanması 
● İç mimari projesinin hazırlanması 
● Dekorasyon malzemelerinin seçimi 

● Statik ve elektro-mekanik hesapların hazırlanması 
● Uygulamaya yönelik detay çizimleri 
● Metraj, keşif ve şartname hazırlanması 
● Mimari, dekorasyon, elektrik, mekanik ve statik çizimlerin koordinasyonu

Kontrollük
● İnşaatın projelere uygunluğunun kontrolü ve teslim alınması 
● Sahada kalite kontrolü 

Sema Kılıç, Aarhus

U
yum-
suzluk, 
enteg-
rasyon, 

terör ve gettolaşmalar. Danimar-
ka’da yabancılar denilince akla 
ilk gelen kavramlar bunlar. Poli-
tikacılar yoğun olarak bu sorun-
lara çözüm ararken, Århus Bele-
diyesi Gellerupparken’deki getto-
laşmayı durduracak yeni bir plan 
sundu. Oldukça cazip görülen 
teklifin içeriği ise: 8.256 kronluk 
bir çek karşılığında Gelleruppar-
ken’den taşınmaya ne dersiniz?

Yaklaşık 6 bin kişinin yaşadığı 
bölgede 2000 hane bulunuyor. 
Belediyenin ekonomik sorumlu-
ları bölgeden ayrılmak isteyen 
ilk 125 aileye maddi yardımda 
bulunacağını belirtiyor. Gelecek 
yıldan itibaren geçerli olan uygu-
lamanın, bölgedeki Nordgårsko-
len’in kapanmasıyla birlikte gü-
zel bir motivasyon olacağını dü-
şünüyor. Bu okulda bir tane Da-
nimarka kökenli bir çocuk yok. 
Yani yüzde 100 göçmen kökenli 

çocuktan oluşuyor. 
Uzun yıllar bölgede yaşamış 

ve şu anda belediye meclis üyesi 
olan Bünyamin Şimşek, son za-
manlarda bölgede yaşayan Türk 
ailelerin zaten kendi imkanlarıy-
la bölgeden taşındıklarını belir-
tiyor. Bölgenin bir zamanlar çok 
güzel olduğunu belirtiyor ve şu 
anki durumunu Haber gazetesi-
ne anlatıyor.

Kampanya kimlere yönelik 
hazırlandı?

»Kampanyanın daha çok çocuk-
lu ailelere yönelik Nordgårdsko-
le’nin kapatılması sonucu bölge-
deki velilere çevre okulların dı-
şında başka bir okul seçme hakkı 
verilecek (fortrinsret). Böylelikle 
bu okulda çocukları bulunan ve-
liler çocuklarını Danimarkalı ço-
cukların daha çok yoğun olduğu 
bir bölgeye çocuğunu gönderebi-
lecek. ulaşım masraflarını beledi-
ye tarafından karşılanacak. Bu-
nun için gecen ay yapılan bütçe 
görüşmelerinde toplam 4 milyon 
kron. ayrıldı«. 

Bölgeden taşınmak isteyen ailele-
re para yardımı dışında, ev bul-
ma konusunda da yardım yapı-
lacak mı? 

»Evet. Bu fikri ben geçtiğimiz 
Haziran ayı başında de Çocuk ve 
gençler komisyon başkanı olarak 
göreve geldikten sonra ortaya at-
tım. Böylelikle ailelere bir toplam 
paket sunma imkanımız olacaktı. 
Kanunen bir engel yok. Bunun 
için, yetkili bürokratlar konut 
dernek yöneticileri ile toplantı 
yaptılar ve anlaşma sağlanmak 
üzere. Benim amacım çocukların 
sadece bölgede okulla gitmelerin 
sağlamak deği,l aynı zamanda 
boş zamanlarını sınıf arkadaşları 
ile geçirebilmelerini sağlamak. 
Belediye öncelik hakkını kulla-
nıp Gellerup bölgesi dışında bir 
okulu seçen velilere, bir konut 
sunacak ve aynı zamanda ulaşım 
giderleri de belediye tarafından 
karşılanacak«. 

Sizin konuyla ilgili tavsiyeniz ve 
Gellerupparken’in geleceği ile 
ilgili fi kriniz nedir? 

»Gellerup’taki sorunlar 30 yılda 
oluştu, dolayısıyla sorun uzun 
vadede çözülecek ve bu da yine 
30-40 yıl sürecektir. Biz belediye 
olarak çözüm için ilk adımları at-
mış bulunuyoruz. Mesela işsiz ve 
sosyal yardım alan aileler bölge-
den taşınamayacaklar. Bölge bir 
büyük konut bölgesinden, daha 
fazla küçük bölgelere ayrılacak. 
Bazı binalar uzun vadede yıkıla-
cak. 

Bence en olumlu çözüm velile-
rin çocuklarının geleceğini düşü-
nerek kendilerine konut seçme-
leriyle başlayacak. Böylece kreş, 
okulların geliştirilmesi sonucu 
çocuğun eğitimde başarılı olma-
sı büyük ihtimalle ile sağlanmış 
olacaktır. 

Bölgedeki sorunun tamamen 
çözülmesi cesaretli ve çözüm iste-
yen politikacılara ve halka kalmış 
bir konu. Biz gereken süreci 
başlattık. Bakalım sonuç 
ve gelecek nasıl olacak«.

Sizce entegrasyona 
nereden başlanmalı?

»Uyum oyun parkının kum ha-
vuzunda başlar. Bunun içinde 
göçmen kökenli çocuklar ile -Da-
nimarkalı çocuklar oturdukları 
bölgede yan yana birbirleri ile oy-
namaları gerekiyor«.

Bünyamin Şimşek:

Gellerup’ta sorunlar 30 yılda birikti
RÖPORTAJ
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TRAVEL 

GÜVENCESİYLE
TÜRKİYE VE 
DÜNYANIN 

HER YERİNE

TRAVEL HOUSE 

Türkiye, 
Avrupa ve 

Dünyanın her 
noktasına bilet. 
Beklemek yok. 

Bir telefon 
yeterlidir. 

Bize 
yapacağınız 

bir tek ziyarette hem 
rezervasyonunuzu 

yaptırabilir, 
hem de ziyaretinizin 
sonunda biletinizi 

alabilirsiniz.

441,- 
Kron’dan başlayan 
fi yatlarla Türkiye’ye 

uçma olanağı 
sunuyoruz. 

Vester Farimagsgade 6
1606 København V

Tlf:  3393 7262
Fax: 3393 3175

 sahin@travelhouse.dk    
www.travelhouse.dk

Türkiye’deki yakınlarınıza 
göndereceğiniz paket, acil posta veya 

her türlü kargo için bir telefonunuz 
yeterlidir. İster paketinizi bize teslim edin, 

her türlü kargo için bir telefonunuz 
yeterlidir. İster paketinizi bize teslim edin, 

her türlü kargo için bir telefonunuz 

ister biz gelelim adresinizden alalım. 
Paketiniz için en güvenli ambalajı da biz 

yapıyoruz

PEGASUS KARGO 
HİZMETİNİZDE

26 Eylül’de, iki Dani-
markalı askerin Af-
ganistan’da Taliban 

militanlarınla girdiği ça-
tışmada yaşamını yitirdiği, 
iki askerin de yaralandığı 
bildirilmişti, ancak Dani-
marka birliği, askerlerin 
başka bir NATO birliğinin 
yanlışlıkla açtığı ateş sonu-
cu öldürülmüş olabileceğini 
öne sürdü.

Mikkel Keil Soerensen 
(24) ve Thorbjoern Ree-
se (22) adında iki Dani-
markalı askerin Taliban 
militanlarının açtığı ateş 

sonucu yaşamını yitirdiği 
bildirilmişti, ancak Dani-
marka birliğinden yapılan 
açıklamada, Danimarkalı 
askerlerin bölgedeki İngil-
tere komutasındaki başka 
bir NATO birliğine bağlı 
askerlerin yanlışlıkla açtığı 
ateş sonucu öldürülmüş ola-
bileceği öne sürüldü.  

Olayı araştırmak için 
Hilmend bölgesine perso-
nel gönderen Danimarka 
genel kurmayı,  askerlerin 
yanlışlıkla öldürüldüğü yö-
nünde iddialar olduğunu 
ve bu iddiaların doğru olup 

olmadığını araştıracaklarını 
bildirdi. 

Afganistan’da 400 civa-
rında Danimarka askeri 
bulunuyor ve bu askerler 
Hilmend’de, İngiltere ko-
mutası altında görev yapı-
yor. Afganistan’da ölen Da-
nimarkalı asker sayısı 6’ya 
yükseldi. Danimarka, Irak 
ve Afganistan’da şimdiye 
kadar toplam 13 askerini 
kaybetti. 

Ülkede sadece bu sene 175 
yabancı asker öldürüldü.

(Haber)

Afganistan’da iki 
asker daha öldü
Afganistan’da Taliban militanlarının saldırısı sonucu 
yaşamını yitirdiği bildirilen iki Danimarkalı askerin 
başka bir NATO birliğinin yanlışlıkla açtığı ateş so-
nucu öldürülmüş olabileceği iddia ediliyor. 

B
irlik Listesi, geç-
tiğimiz aylarda 
genel seçimlerde 
aday gösterdi-

ği Esma Abdulhamid adlı 
üyesinin durumunu açıklı-
ğa kavuşturmak için olağa-
nüstü genel kurula gitme 
kararı aldı. 

Hafta sonunda toplanan 
partinin Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulunda 6’ya 
karşı 6 oyla olağanüstü ge-
nel kurul düzenlenmesine 
karar verildi. 

Toplantıya neden olarak 
ise başörtülü politikacının 
yaptığı bazı açıklamaların 
partiye zarar verdiği ve 
partinin baraj altında kal-
ma tehlikesi ile karşı karşı-
ya olması gösteriliyor.

Asmaa’yla barajı aşmak 
zor
Asma Abdülhamid başör-
tülü olmasıyla olduğu ka-
dar adaylığı kesinleştikten 
sonra yaptığı bazı açık-
lamalarla dikkat çekmiş, 

özellikle erkeklerle toka et-
meyi reddetmesi öne çıkarıl-
mıştı. Ayrıca geçtiğimiz yaz 
Yemen’de katıldığı bir yaz 
kursunun da şeriat amaçlı 
olduğu iddiaları gündeme 
gelmişti.

Danimarka’da yapılan 
son kamuoyu yoklamaları, 
Birlik Listesi’nin kan kay-
betmeye başladığını ve olası 
bir seçimde barajı aşamaya-
cağını gösteriyor. 

Partinin barajı aşamama-
sının önündeki engel olarak 
da partinin Odense kentin-
den milletvekili adayı olan 
başörtülü politikacı göste-
riliyor. 

Bir çok üye Abdulhamid’in 
yaptığı bazı açıklamaların 
partiye zarar verdiği görü-
şünde ve adaylığına sıcak 
bakmıyor. Ayrıca partinin 
seçmen tabanı da ikiye bö-
lünmüş durumda. 

Asma Abdulhamid’in 
adaylığına karşı çıkan ke-
sim, Hamid her ne kadar 
kendisini sosyalist olarak 

tanımlasa da gerçek bir 
sosyalist olup olmadığın-
dan kuşku duyuyor.

Abdulhamid’in kadın-er-
kek eşitliğinden yana ol-
duğunu, demokrasi yanlısı 
olduğunu, ölüm cezasına 
karşı olduğunu, eşcinselle-
re karşı olmadığını açıkla-
masına rağmen, dini gerek-
çelerle erkeklerle tokalaş-
mayacağını söylemesi, bazı 
üyeler ve seçmenler üzerin-
de kuşku yaratıyor. 

Baraj Sosyal Demokrat-
ları da etkiler
Birlik Listesi’ndeki bu düşü-
şün Sosyal Demokrat lider 
Helle Thorning-Schmidt’in 
olası başbakanlığını da etki-
leyebileceği ileri sürülüyor. 

Birlik Listesi’nin parla-
mentoya girememesi duru-
munda, Sosyal Demokrat-
lar liderliğindeki bir hükü-
metin de kurulmasının zor 
olacağı görüşü yaygın. 

(Haber)

Başörtüyü delegelere soracaklar
Yeşiller ve komünistlerden oluşan Enhedslisten
(Birlik Listesi) milletvekili adayı Asmaa Abdülhamid’in 
adaylığının devam edip etmeyeceğine parti delegeleri 
karar verecek.
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THY Miles&Miles programına katılın, THY ile devamlı yolculuklarınız 
sonunda toplayacağınız puanlar size bedava bilet kazandırsın !

Miles&Miles

Vester Farimagsgade 6, 1606 KBH. V  -  Tlf: 3393 3178 - Fax: 3393 1134  -  Mobil: 4053 1514 
E-posta: info@meramrejser.com

TÜRK HAVA YOLLARI TÜRK HAVA YOLLARI 
İSTANBULİSTANBUL

aktarmalı Türkiye’deki aktarmalı Türkiye’deki 
bütün noktalara ve diğer bütün noktalara ve diğer 

ülkelere uçuşlar ülkelere uçuşlar 
ve özel fi yatlar.ve özel fi yatlar.

  Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fi yatları  Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fi yatları  Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fi yatları  Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fi yatları  Türkiye’den gelecek yakınlarınız için; gençlik, öğrenci, senior citizen (60 yaş üzeri) özel fi yatları

Kopenhag’dan 
İstanbul bağlantılı 
Sivas ve Nevşehir 

uçuşları için 
mutlaka bizi 

arayın

Tüm dost ve müşterilerimizin Ramazan Bayramını kutlarız

Kurban bayramı Kurban bayramı 
ve yılbaşı tatili ve yılbaşı tatili 

biletleri için biletleri için 
şimdiden arayın, şimdiden arayın, 

rezervasyonunuzu rezervasyonunuzu 
yaptırınyaptırın

MERAM REJSER
BEKİR YILDIZ
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www.truvatravel.dk

Truva Travel
Istedgade 58

1650 København V
info@truvatravel.dk
Tlf: 43 54 24 33

TÜRK HAVA YOLLARI YETKİLİ 
SATIŞ ACENTASISATIŞ ACENTASI

TÜRK HAVA YOLLARI ile 
İSTANBUL aktarmalı tüm Türkiye’deki 

noktalara uçak ve özel fi yatlar.

Hidayet Hatipoğlu
40 74 37 18
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Bagerstræde 2                  Mobil: 40 56 65 40        Tlf: 33 24 70 40 - 33 24 42 62    Fax: 33 24 19 22 
1617København   V      dogru@dogrurejser.dk  www.dogrurejser.dk  

PEGASUS HAVAYOLLARI DANİMARKA YETKİLİ ACENTASI/DOĞRU REJSER
Diğer noktalar için bizi aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.

Seyahatin 
Doğru Adresi

Ücretsiz olarak Konya/Ankara/Antalya’da tes- Özel/düğün günlerinizde 
limousine ile  hizmet verilir.ABER OTO KİRALAMA 

İrtibat : +90 3322369062  Mobil: +90 533 726 93 33 
Dogru Rejser: +45 33247040 - 33244262  mobil: 40566540 + 40853952

www.dogrurejser.dk

PEGASUS HAVA YOLLARI DANİMARKA YETKİLİ  SATIŞ ACENTASI 

TÜRK HAVA YOLLARI, AVUSTURYA HAVA YOLLARI, LUFTHANSA HAVA YOLLARI 
ile hergün Türkiye’nin bütün uçuş noktalarına yıl boyunca uygun fi yatlar...

DOĞRU REJSER HİZMETTE SINIR TANIMIYOR!

Şimdiden hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Pegasus Hava Yollar ile 15 Euro’dan Başlayan fi yatlarla (sınırlı yerler)
İSTANBUL  Gidiş Dönüş  1.590.-
ANKARA                1.999.-
İZMİR                               
GAZİANTEP                     

2.299.-  
2.299.-
2.299.-

“Den Dansk-Tyrkiske Højskoleforeningen” inviterer 
foreningens medlemmer/interesserede til en tyrkisk 
højskoleaften i Literaturhaus.
Redaktør Sadi Tekelioglu vil fortælle om tendenser 
i moderne tyrkisk fi lm og vise fi lmen  Anlat İstanbul  
(Fortællinger fra İstanbul)

Gratis adgang, drikkevarer og tyrkiske snacks kan købes.

Tid:  
Onsdag den 31. oktober 2007 klokken 19.30

Sted: 
Literaturhaus, Møllegade 7, 

2200 København N

Filmaften

Tilmelding inden den 26. oktober 2007 til 
bestyrelsesformand Henriette Lund tlf.: 27455108 
eller mail: danturk-college@hotmail.com
hjemmeside: www.danturkcollege.dk

2
4 Saat gazetesinde yera-
lan bir haberde, Arap asıllı 
Danimarkalı doktor Hazim 
Mohammed Radhi Al-Ansa-

ri’nin çocukları eski yöntemlerle 
sünnet ettiği ve çocukların sünnet-
ten sonra hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alındıkları belirtildi.

İsveç’te ve Danimarka’da doktor-
luk yapma izni bulunan Al-Ansari 
hakkında 10 kez şikayet geldiği ve 
sünnetçi doktorun her iki ülkenin 
sağlık yetkililerince daha önce bir-
kaç kez uyarıldığı ortaya çıktı.  

Al-Ansari’nin sünnet yönteminin 
çok eski ve tehlikeli bir yöntem ol-
duğunu belirten Viborg Bölge Has-
tanesi Uroloji bölümü doktorların-
dan Larsen Lund, halkı bu doktor 
konusunda uyardı ve çocuklarını 
bu doktora sünnet ettirmemeleri 
gerektiğini söyledi.  

Greve’de yaşayan doktor Al-
Ansari’nin yetkililerin ikazlarını 
dikkate almadığı ve bazı çocukla-
rı İsveç’in Malmö kentindeki bir 
cami lokalinde sünnet ettiği bildi-
rildi. Al-Ansari’nin ayrıca, sünnet 
ettiği çocuklar hakkında bir rapor 
tutmadığı da ortaya çıktı. 

Bu arada, Malmö İslam Merkezi 
yöneticisi Cafer Aleavsky, doktor 
Hazim Mohammed Radhi Al-Ansa-
ri ile ilişkiyi kestiklerini belirtti.  

24 Saat gazetesinin sorularını 
yanıtlamaktan kaçınan Al-An-
sari’nin “Beni çalışırken rahat-

sız etmeyin” diyerek gazetecileri 
azarladığı öğrenildi. 

(Haber)

Bu sünnetçiye dikkat edin
Danimarka’nın Greve kasabasında yaşayan bir doktorun 
çocukları Malmö’deki bir cami lokalinde eski yöntemlerle 
hatalı olarak sünnet ettiği ortaya çıktı ve halk uyarıldı. 

Bu bir model resimdir
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Bilindiği gibi her geçen gün etnik 
azınlıklarla ilgili kural ve yasa-

lar sertleşiyor. ’Vatandaşlık sınavı’ 
bu sertleştirmelerin son örneği. Buna 
göre Danimarka vatandaşı olacak şa-
hıslar sınavdan geçecek ve sınavı ba-
şarıyla geçerler (ve buna ek olarak bir 
dizi koşulu yerine getirirlerse) Dani-
marka vatandaşı olabilecekler. 
Sınavda toplam 40 soru sorulacak. 

Bu soruların 35 tanesi 200 adetlik bir 
’soru bankasından’ gelecek, son 5 ta-
nesi ise güncel sorular olacak. Örne-
ğin bu günlerde vatandaşlık sınavına 
girilseydi, şöyle bir soru gelebilirdi: 
Prens Joachim’in nişanlısının adı ne? 
Sınav için bir saatlik süre ayrılır, 

yani 40 soruya 60 dakikada cevap ve-

rilecek. Her soru için 3 yanıt verilmiş. 
Bu yanıtlardan bir tanesi doğru ve bu 
doğru yanıt bulunacak. Sınavı geçe-
bilmek için soruların yüzde yetmişi-
ne (70 %) doğru cevap verilmesi gere-
kir. Bu da yaklaşık 40 sorudan 30’una 
doğru cevap vermek demektir. 
Sınav, Danca kurs veren okul ve 

kurs binalarında yılda 2 defa (yaz ve 
kış dönemlerinde) yapılır. Sınava ka-
tılmak isteyen vatandaşların bu yerle-
re müracaat ederek, sınava kayıt üc-
reti olarak da 600 Kron vermeleri ge-
rekir. 
Aşağıda sınavda sorulan sorulardan 

bir kısmını vermek istiyorum. Cevap 
şıklarını yazmıyorum,  bakalım ’sına-
vı geçebilecek miyiz’;

Danimarka, Grönland ve Faroe Ada-
larından oluşan birliğin adı nedir? 
Danimarka’nın milli marşının adı 

nedir?
Danimarka’da kadınlara kürtaj hak-

kı ne zaman verildi?
Danimarka’da reşitlik yaşı kaçtır?
Danimarka’da idam cezası uygula-

nır mı?
Karakolda gözaltı süresi ne kadar-

dır?
Danimarka’nın en yüksek mahkeme-

sine ne denir?
Ombudsman’ın görevi nedir?
Anayasa günü ne zaman kutlanır?
Saxo’nun 1100 yılında yazdığı Gesta 

Danorum adlı kitabın konusu neydi?
H.C. Andersen hangi şehirde doğdu?

Vilhelm Hammershöj’un mesleği 
neydi?
Danimarka ne zaman Avrupa Futbol 

Şampiyonu oldu?
Danimarka’nın nüfusu kaç?
Alman azınlık Danimarka’nın hangi 

bölgesinde yaşar?
Danimarka’nın ikinci büyük şehri 

hangisi?
Danimarka’nın yüzölçümü ne ka-

dar?
Mart 1948’de Danimarka’da ne 

oldu?
1870’de kurulan ve köylü haklarını 

koruyan partinin adı ne?
Haydi kolay gelsin…… Allah zihin 

açıklığı versin…. .
 tireli@haber.dk

Vatandaşlık sınavı 
Üzeyir Tireli, Sosyal Danışman

Tatil yasasına kimler da-
hildir?

Tatil yasaları sadece maaşlı 
çalışanları kapsamaktadır. Ma-
aşlı çalışan deyince bir işveren 
tarafından işe alınmış olan ve 
kandisine verilen belirli görev-
ler karşısında ücret alan kişi-
ler anlaşılır.

Tatil hakkından vazgeçile-
bilinir mi?
Tatil yasası prensip olarak vaz-
geçilmezdir. Siz ve işvereniniz 
tatil yasasını ihlel eden her-
hangi bir anlaşma yapamazsı-
nız. Ancak tatil yasasının size 
verdiği haklardan daha fazla 
hakka sahip olmanızı sağlaya-
cak anlaşmalar yapabilirsiniz. 
Örneğin daha uzun süre tatil 
veya daha fazla tatil parası vb.
Tatil yasasının amacı sizin 

tatil yapma hakkınızı garanti 
altına almaktır. Bu yüzden ta-
til yapma hakkından veya ta-
tilinizle ilgili olarak size yapı-
lacak ödeneklerden asla vazge-

çemezsiniz. Yine de böyle bir 
anlaşma varsa bu yasalara ay-
kırıdır.

Tatil yapma
Her türlü tatil 1 Mayıs ile 30 
Nisan tarihleri arasında yapıl-
malıdır. Hak kazandığınız ta-
tili yapmak zorunda değilsiniz, 
ancak belirtilen zamanda tati-
linizi yapmazsanız tatil ve tatil 
parası hakkınızı kaybedersiniz, 
zira bu haklar zaman aşımına 
uğrar.

Tatil planlama ve uyarı
Her ne kadar işveren sizin ta-
tilinizi ne zaman yapacağınız 
konusundaki isteklerinize uy-
mak zorunda olsa da nihaye-
tinde son karar ona aittir. An-
cak üç hafta aralıksız tatil yap-
ma hakkına sahipsiniz. Bunun 
dışındaki tailllerinizi de aralık-
sız birer haftalık olarak yapa-
bilirsiniz, ancak çalıştığınız iş-
letmenin özel durumuna bağlı 
olarak bazı durumlarda da bir 

haftadan az sürelerle tatil ya-
pabilirsiniz.
Tatilinizi ne zaman yapacağı-

nız ana tatil mi, ek tatil mi ya-
pacağınıza bağlıdır.  Ana tati-
lin süresi 15 iş günüdür (3 haf-
ta) ve 3 ay öncesinden işverene 
bildirilmelidir. Ek tatillerin sü-
resi ise aralıksız birer haftadır 
ve bir ay öncesinden işverene 
bildirilmelidir. Eğer işyerinde 
bulunduğunuz süre nedeniy-
le sadece ek tatile hak kazan-
mışşsanız bunlar ana tatil ola-
rak değerlendirilir.
İşverenle aranızda anlaşma-

ya varmışsanız tatillerinizin 
önceden bildirilme süresi daha 
uzun ya da daha kısa olabilir, 
anlaşma durumunda aralıksız 
tatil hakkından da vazgeçile-
bilir.
Tatil zamanı önceden bildi-

rildiğinde işveren olağanüstü 
durumlarda tatilin yapılacağı 
zamanı değiştirme hakkına sa-
hiptir. Bu durum sözkonusu 
olduğunda başka bir zaman-

da tatil isteme hakkına sahip-
siniz, ayrıca tatil zamanının 
değişmesi durumunda ortaya 
çıkabilecek zararı işvereniniz 
tazmin etmekle yükümlüdür 
örneğin parasını ödediğiniz ta-
tili iptal ettirmek zorunda ka-
lırsanız. İşveren başladığınız 
tatilinizi yarıda bırakıp işbaşı 
yapmanızı isteme hakkına sa-
hip değildir. İşveren tatilinizi 
resmi, ulusal ve dini tatil gün-
lerine yerleştiremez, uzun sü-
reli hastalık yaptığınız ya da 
uzun süreli izinde olduğunuz 
zamanlara da işvereniniz tati-
linizi yerleştiremez
 
Tatilden önce hastalık
Tatilinize başlamadan hemen 
önce hasta olursanız tatile baş-
lamak zorunda değilsiniz, taz-
mini tatil isteme hakkına sa-
hipsiniz. Ancak hastalığınız 
tatiliniz başladıktan sonra baş-
göstermişse tazmini tatil iste-
me hakkınız bulunmamakta-
dır.

Bu kural tatil yasaları kapsa-
mında yapılan her türlü tatil 
için geçerlidir, tatilin süresi bir 
gün bile olsa..
Eğer hastalık nedeniyle tati-

linize başlamayacaksanız tatil 
sürenizin başlangıcındaki ilk 
iş gününde hastalığınızı, tatile 
başlamayacağınızı işverene bil-
dirmeniz gerekmektedir. Has-
talık bildirimi işyeri kural ve 
talimatnamesine uygun bir şe-
kilde yapılmalıdır.
Tatille bağlantılı hastalık du-

rumlarında ispat belgesi olma-
sı açısından rapor almakta ya-
rar vardır. Tatiliniz bitmeden 
önce iyileşirseniz bunu işvere-
ninize bildirmekle ve tatilinize 
devam etmek isteyip istemedi-
ğinizi işvereninize bildirmekle 
yükümlüsünüzdür. İşvereniniz 
sizden tatilinizin geri kalan 
kısmını yapmanızı isteme hak-
kına sahip değildir. 

erbil.kaya@haber.dk

Tatil yasası

SOSYAL DANIŞMANLIK

HUKUK KÖŞESİ

Din portal til det tyrkiske
samfund i Danmark

www.haber.dk
haber@haber.dk

hahaber
Tyrkisksprogede

gratis 
DANSK 

månedsavis

Advokat Kadir Erdoğmuş
Hestetorvet 7, 1. 4000 Roskilde

Tlf.: 46 35 07 70 - Fax: 46 32 00 81
Mail: kadir@erdogmus.dk

Avukatınıza başvurmakta geç kalmayınız
Her türlü sorunlarınızın hukuksal bir çözümü vardır, arayınız!

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Ramazan Bayramı kutlu olsun

Erbil Kaya, Hukukçu
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EĞİTİM

Çocuğun ilk arkadaşı annesi-
dir. Anne içinde çocuk; dün-

yaya ikinci bir kez tekrar saflığın 
gözü ile bakabilmek, onun göz-
leri ile hayata tekrar çocuk gözü 
ile bakabilmek ve yeniden büyü-
yebilmek için ikinci bir şanstır. 
Bu anlamda tekrar mutluluğu 
yakalayabilme şansıdır. Yapılan 
istatistik ve araştırmalar mut-
luluğun en önemli anahtarların-
dan birinin tekrar çocuklaşabil-
memizi, pazarlıksız ve karşılıksız 
masumiyeti ve saflığı yakalaya-
bilmemizi sağlayan çocuklarımız 
olduğunu ortaya koymaktır. Ço-
cuk bunun ötesinde anneye daha 
önce hiç yaşamadığı türden bir 
sevgi, yepyeni keşfedilmemiş bir 
duygunun ve bu duygunun ya-
rattığı mutluluğun kapılarını 
açar. Onun yumuşaklığını hisset-
tiği anda annenin yaşama sevin-
cine bir halka daha etkilenir.
Çocuk annesi ile olan ilişkisinin 

3.5 yaşına kadar olan bölümünü 
sadece bilinç altında saklayabi-
lir, ancak bilinç altına işlenen bu 
dönem çocuğun ileriki ruh sağlı-
ğı için son derece önemlidir. Bu 
dönemde başlatılan ve yaratılan 
ilişki ne kadar neşeli, sağlıklı, is-
tikrarlı, güven ve sıcaklık dolu 
olursa ileriki dönemlere de o de-

rece güzel bir ilişki taşınabilir. 
Bebek doğduğu andan itibaren 
etrafı, kendisini, bedenini, çev-
resini keşfetmeye çalışır. Doğal 
içgüdüleri ile başlattığı tüm yö-
nelişleriyle geliştirdiği yaşantısı-
nın her safhası birbirini etkiler, 
onun için gelişimin her dönemin-
de gereken ilgi, sevgi, şefkat ve 
sıcaklığı hatta saygıyı bile gör-
melidir. 
Çocuğun zihinsel ve psikolojik 

gelişmesi için olumlu koşulların 
sağlanması gereklidir ve koşul-
ların olumlu olması anne ve ba-
banın onu sevgi ve şefkat ile bi-
linçli bir ilgi ile yetiştirmesine 
bağlıdır. Anne ve babanın kendi 
çocuğuna has gelişim noktalarını 
ve ilgi alanlarını keşfetme konu-
sunda uyanık olması gereklidir. 
Bu dönemlerde en çok karşılaşı-
lan ve özellikle bilinçsiz annele-
rin başvurduğu çare ”dayak”tır, 
ki bu evrelerde dayak başvuru-
labilecek en kötü, zarar verici ve 
küçültücü eylemdir. Gelişimi en 
kötü yönde etkileyen zarar ve-
ren bu eylemin köklerine indiği-
mizde annesinden küçüklüğünde 
dayak yemiş veya kocasından da-
yak yiyen bir kadının bunu ken-
di çocuğuna da tekrarlayabildiği 
ortaya çıkmaktadır. Anne her ne 

kadar yaşamış olduğu bu durum-
dan memnun olmayıp asla kendi-
si uygulamama kararında da olsa 
beyinde böyle bir olayın imgele-
ri yer aldığından bir kerede olsa 
bunu gerçekleştirebilme olasılı-
ğı yüksektir ve bu bir kereyi di-
ğerlerinin takip etmesi daha ko-
laydır. Bu evrelerdeki en önemli 
konulardan bir tanesi de güven 
kavramı ve bunun geliştirilmesi-
dir. Çocuğun her şeyden önce gü-
ven duyacağı bir ortama ve insa-
na ihtiyacı vardır. İçinde geliştiği 
ortamın güven verici olması on-
daki aidiyet yani ait olma  duy-
gusunun gelişiminde çok önem-
li bir rol oynar. Bir sonraki aşa-
mada ise sen bana güveniyorsun 
ben sana güveniyorum kavramı-
nı yalnız ihtiyaç duyduğumuz an-
larda sözel kullanmanın ötesinde 
bazı ufak tefek sorumlulukları 
ona bırakmamız söylediklerimiz 
ile tavırlarımızın tutarlılığı dola-
yısı ile güvenilirliğimizin devamı 
ve bu kavramı yaşatarak yerleş-
tirmemiz açısından önemlidir. 
Çocukta bu duyguyu geliştirmek 
başarının en büyük kısmıdır. 
Bütün okuyucularımızın ve ço-

cuklarımızın Ramazan Bayramı-
nı kutluyorum.

 tireli@haber.dk

Çocuk Gelişimi ve Anne
Bedriye Zelal Doğru

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ HİZMETİNİZDEYİZ. 

900 kişilik salonumuzda gelin-damat için 
özel oda, bayanlar için sigara içme odası, 

çocuklar için oyun ve video odası, ibadetini 
aksatmak istemeyen konuklarınız için mes-

cit bulunmaktadır.

DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
ROYAL

Adres:
Rugkærgårdsvej 60, 2630 Taastrup

Telefon:
ERDAL: 4026 8998
ANSER: 3022 7876
  TARIQ: 2097 3718

SELSKABSLOKALE

mutfağımızdan 
kendi mekanınızda 

yapacağınız 
eğlenceler için de 

yemek siparişi 
yapmanız 

mümkündür.

Salonumuzda en modern tekniklerle 
hazırlanmış ses ve görüntü düzeni, dahili tv 

yayını bulunmaktadır. Salonumuzla özel 
anlaşmalı kameramanımız özel günlerinizin 

ölümsüzleşmesini sağlayacaktır. 

Fiyatlarımıza masa 
dekorasyonları, 
düğün sonrası 
temizlik, meyve 
dekorasyonları, 
Düğün pastası 
dekorasyonları 

da dahildir.

DÜĞÜN SALONU  
İstek halinde salonumuz kadın ve erkeklerin 

ayrı ayrı oturacağı şekilde de düzenlenebilir.  
Masa örtüleri, sandalye kılıfl arı için 3 ayrı renk 

seçme imkanı sunuyoruz. Düğünlere 
Limuzin kiralamanızda da yardımcı oluyoruz.

Dünya çapında yolsuzluk 
ve rüşvetle mücadeleyi 
amaçlayan sivil toplum 

örgütü Uluslararası Saydam-
lık’ın her yıl yayımladığı Yol-
suzluk Algılama Endeksinde 
Türkiye 180 ülke arasında 64. 
sırada yer alırken, temiz ülkeler 
sıralamasında Danimarka, Fin-
landiya ve Yeni Zelanda listenin 
ilk sıralarında yer aldı.

Bu üç ülkenin ardından Singa-
pur, İsveç ve İzlanda geliyor.

Uluslararası Saydamlık 
(Transparency International) 
tarafından yapılan açıklamada, 
yolsuzluk ve rüşvetin dünya ça-
pında yaygın bir olgu olduğuna 
dikkat çekilerek, yoksullukla 
yolsuzluk arasında da doğru 
orantı olduğu vurgulandı. Açık-
lamada ayrıca, zengin ülkelerin 
yolsuzlukla mücadelede daha 
fazla sorumluluk üstlenmesi 
gerektiği bildirildi ve uluslar 
arası şirketlerin yoksul ülke-
lerde iş yapabilmek için yoksul 
ülkelerde yolsuzluklara başvur-
duğuna dikkat çekildi.

Uluslararası Saydamlık Ör-
gütünün 2007 Yolsuzluk Algı-

laması Endeksine göre yaptığı 
sıralamada ‘’temiz ülkeler’’ 9,4 
puanla 1. sırayı paylaşan Yeni 
Zelanda, Danimarka ve Fin-
landiya olurken, ‘’yolsuzluğa 
en fazla batmış ülkeler’’ olarak 
1,4 puanla 179. sırayı paylaşan 
Somali ve Myanmar gösterildi. 
Irak, 1,5 puanla 178. sıraya 
yer aldı. 

Türkiye ise yolsuzluk listesin-
de 4,1 puan ile Bulgaristan ve 
Hırvatistan ile beraber 64. sıra-
yı paylaştı. 

Türkiye’nin geçen yıl 3,8 olan 
endeks puanını bu yıl 4,1’e çı-
karmasına rağmen, dünya ülke-
leri sıralamasında 60. sıradan 
64. sıraya gerilediği gözlendi. 

Uluslararası Şeffaflık Örgü-
tü’nün yıllık açıkladığı Yolsuz-
luk Algı Endeksi’ne göre Myan-
mar ve Somali sonuncu. 

Örgüt, 180 ülkeyi kapsayan 
raporunda kamu çalışanları 
ve siyasetçiler arasında yolsuz-
luk hangi oranda görüldüğünü 
araştırıyor. Örgüt raporuna 
göre, Myanmar ve Somali 10 
üzerinden 1.4 alarak listenin 
sonunda yer aldı. 

En az yolsuzluk 
Danimarka’da
Danimarka, dünyada yolsuzluk ve 
rüşvetin en düşük olduğu ülkelerin 
başında geliyor.
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NORDRE FASANVEJ 186 B. 1. SAL
2200 KBH. N

TLF: 28 69 65 99

TÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİ

Kopenhag şehir 
merkezinde siz 

müzikseverler ve türkü 
dostları için buluşma 
mekanımızda sizleri 
ağırlamaktan büyük 

gurur duyacağız

Türküsevenlerin buluşma yeri

TÜRKÜ EVİTÜRKÜ EVİ
YAKAMOZ

Hülya Altunbaş

Doğukan Beyazıt

Ramazan Kaya

Her Cuma ve 
Cumartesi akşamları 

saat 21.00’den itibaren 
Türkçe, Kürtçe  türkü, 

özgün ve fantazi müzik özgün ve fantazi müzik özgün ve fantazi müzik 
ağırlıklı ortamımızdaağırlıklı ortamımızdaağırlıklı ortamımızdaağırlıklı ortamımızda

 sizlerle birlikteyiz sizlerle birlikteyiz
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MÜSİAD’dan iftar yemeği

B
aşta Almanya olmak üzere 30 
ülkede örgütlenen Müstakil Sa-
nayici ve İşadamları Derneği  
(MÜSİAD), Danimarka’da da 

örgütlendi. 
Danimarka’daki bir grup işadamının 

girişimiyle Müsiad’ın Danimarka şubesi 
başkent Kopenhag’daki Başak Saray sa-
lonunda verilen bir iftar yemeğinde Da-
nimarka’daki işadamlarına tanıtıldı.  

Müsiad Danimarka’nın iftar yemeğine 
başta Müsiad genel başkanı Ömer Polat, 
Avrupa Koordinatörü Natik Akyol, Avru-
pa Müsiad federasyon heyeti olmak üzere 
Danimarka’daki çok sayıda işadamı, der-
nek başkanı ve Ishöj Belediyesi’nin Türk 
kökenli belediye başkan yardımcısı Ah-
met Seyit Özkan katıldı. 

Genel başkanlığını Restoran işletmecisi 
Latif İbişoğlu’nun yaptığı Müsiad Dani-
marka’nın yönetim kurulunda ise, Pele 
Mobilya’nın sahibi Menderes Yıldız, Mu-
hasebeci Cengiz Gül, Ahmet Bendeş, işa-
damları Feridun Korkmaz ve Abdurrah-
man Korkmaz bulunuyor. 

Yemekte bir konuşma yapan Latif İbi-
şoğlu, birinci nesilin küçük işletmeler 
açarak Danimarka’da bir başlangıç yaptı-
ğını, ikinci nesil olarak kendilerinin artık 
işveren durumuna geldiklerini belirterek, 
“Daha büyük, güçlü yatırımlar yapmanın 
zamanı geldi. Büyük yatırımlara köprü 
olmak istiyoruz. Bir çatı altında daha ve-

rimli olacağımıza inanıyoruz. Bu neden-
le Müsiad’a ihtiyaç vardır. Müsiad etkin 
olacaktır. Ticari ve ekonomi ortam hazır-
layacağız” dedi. 

Yemekte konuşan Müsiad Genel Baş-
kanı Ömer Polat, sadece bir iftar yemeği 
buluşması gerçekleştirmediklerini ifade 
ederek, Kopenhag’da Türk işadamlarının 
örgütlenmesinin ilk temellerini attıkları-
nı söyledi. Müsiad Danimarka’yı tebrik 
eden Polat, örgütün diğer ülkelerde de 
olduğu gibi Danimarka’da da başarılı ola-
cağına inandığını belirtti. 

Polat, “Bu mayanın burada tutacağına 
inanıyoruz. Diğer 30 ülkede tuttu ve bu 
tren yoluna devam edecek” dedi. 

Bu buluşmanın sadece işadamlarının 
buluşması olmadığına dikkat çekerek, 
bunun ülkemizin temsili ve kendi men-
faatlerimizi korumak için önemli bir bu-
luşma olduğunu vurguladı ve, “örgütlü 
azınlık örgütsüz çoğunluktan daha etki-
lidir” dedi. Polat, Ekonomik olarak güç-
lü olacaksınız ve örgütleneceksiniz ki, 
etkiniz olsun. Yüce dinimiz de ticareti 
övüyor. Peygamberimiz de tüccardı” diye 
konuştu. 

Polat ayrıca, Kopenhag’ı kriterleri ile 
Galatasaray’ın UEFA kupasını kazandığı 
kent olmasıyla ve de karikatür krizini çı-
karan kent olarak hatırladığına değindi. 

(Haber)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Danimar-
ka’da da örgütleniyor. Danimarka’daki bir grup işadamı tarafın-
dan kurulan MUSİAD Danimarka şubesi başkent Kopenhag’da 
verilen bir iftar yemeği ile işadamlarına tanıtıldı. 
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Geçtiğimiz aylar-
da yayın hayatına 
başlayan ve izle-

yici sayısı gittikçe artan 
TV2 NEWS gazeteniz HA-
BER’in yazı işleri müdürü 
Sadi Tekelioğlu ile yorum-
cu anlaşması yaptı. 

Daha önce çeşitli TV 
kanalları, Radyo ve gaze-
telerde Türkiye-AB ilişki-
leri, Danimarka göçmen 
tartışmaları konusunda 
yorumlarından faydalanı-
lan arkadaşımız bundan 
böyle her akşam saat 23.00  
haberlerinin ardından ya-
yınlanan News Preview 
adlı programda haftada 
bir kez olmak üzere ertesi 
günün gazete manşetlerini 
yorumlayacak. 

İlk kez 24 Eylül gecesi 
yayınlanan programda 
ekrana çıkan Tekelioğlu 
haber ajanslarından ge-
len haberleri yorumlaya-
cak, Danimarka ve dün-

ya basınının başlıklarına 
yabancı gözüyle yorumlar 
getirecek. 

(Haber)

HABER

Haydnsvej 2
2450 København SV

Tlf: 36 305 306
www.mosaiksalon.dk

MOSAİK DÜĞÜN SALONLARI

Düğün, 
nişan, kına gecesi, sün-
net, doğum günü ve der-
nek eğlenceleriniz için hiz-
metinizdeyiz. Bizim cazip 
fi yatlarımızı duymadan ka-
rar ermeyin. 

En mutlu 
günlerinizde uzun yıllara 
dayanan tecrübemiz, ti-
tiz kadromuz, hoşgörülü 
ve güleryüzlü hizmetimizle 
konuklarınızı ağırlayalım. 

Salonlarımızda 
mescit 
bulunmaktadır.  

Tüm yasal izinlere sahip 650 ve 550 
kişilik iki ayrı salonumuzda, sınırsız 
otopark olanaklarımızla konuklarınızı 
en iyi şekilde bizde 
ağırlayabilirsiniz. 

Siz konuklarınız davet edin, ge-
risini bize bırakın. İster herşey dahil 
Siz konuklarınız davet edin, ge-
risini bize bırakın. İster herşey dahil 
Siz konuklarınız davet edin, ge-

fi yatlarımızla eğlencenizi biz düzen-
leyelim, isterseniz sizin istekleriniz 
doğrultusunda eğlencelerinizi bir-
likte 
hazırlayalım.  hazırlayalım.  
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hizmetinizdeyiz. 
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hizmetinizdeyiz. 

YENİLİK!!!

Tüm dost ve müşterilerimizin Ramazan 
Bayramını kutlarız

Yabancı gözüyle medya gündemi

5 
yıldır yayınlan-
makta olan Ha-
ber gazetesi göç-
men kökenlikle-

re yönelik yayın yapma 
konusunda elde ettiği 
tecrübelerinden yola çı-
karak Danimarka’da ya-
şayan Arap göçmenlere 
de hitap edecek. 

Gazetenin içeriği ise 
Danimarka’da yaşama-
ya karar vermiş olan 
göçmen kitlesinin Dani-
marka haberlerine ulaş-
masını sağlamak. Tıpkı 
Haber gazetesinde oldu-
ğu gibi Alkhabar gazete-
sinde Danimarka günde-
mine yoğunlaşılacak. 

Ortadoğu’da devam 
eden siyasi ve dinsel ge-
rilimlere gazetede yer 
verilmeyecek.

Alkhabar gazetesi Kast 
Media tarafından yayın-
lanacak ve editörlüğünü 
ise Iraklı gazeteci Mu-
hammed Hamza yapa-

cak. Gazetenin sorumlu 
yazı işleri müdürü ise 
gazetemiz sayfaların-
dan tanıdığınız Cengiz 
Kahraman olacak.

Şimdilik deneme mahi-
yetinde devam eden ya-
yınlar üç sayı çıkarılarak 
yılbaşına kadar devam 
edecek. Önümüzdeki ka-
sım ve Aralık aylarında 
yayınlanacak gazetelerle 
birlikte üç aylık deneme 
sürecinin ardından elde 
edilen sonuçlar ışığında 
gazetenin devam edip 
etmeyeceğine karar ve-
rilecek.

Haber’in artık Arap-
ça bir gazete yayınla-
yacağının duyulması 
Danimarka’daki Arap 
kökenli göçmenler ara-
sında sevinçle karşıla-
nırken Danimarka ulu-
sal medyası da habere 
geniş yer verdi.

(Haber)
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Behovet for information om de samfund man le-
ver i er en naturlig ret og nødvendigh for en-
hver i et moderne samfund. Sproglig og kulturel 

baggrund kan gøre, at man fraskriver sig muligheden 
for at følge med de nationale medietilbud.
Man foretrækker naturligvis at læse avis, høre radio 

eller ser TV som henvender sig på ens eget sprog. Her-
boende indvandrere med tyrkisk og arabisk baggrund 
følger med medier fra hjemlandet. Det er selvfølgelig 
i orden, men når det optager ens tid så meget at følge 
medier fra ens eget land afskærer man sig fra at følge 
hvad der foregår i det nye land man har valgt at leve i. 
I et moderne informationssamfund er det vigtigt at 

holde sig opdateret med nyheder, nye initiativer, nye 
love og regler, ja faktisk al udvikling i det hele taget.
En ny avis ser dagens lys. Den avis du sidder med i 

hånden er et produkt af  et samarbejde mellem Kast 
Medie og Almujaz, som har 5 års erfaring indenfor    
etniske medier.
Indvandrere som bor i Danmark skal vide hvad der 

foregår i Danmark.
Da vi begyndte at udgive den dansk-tyrkiske avis Ha-

ber var vores udgangspunkt og drivkraft denne tanke. 
Interessen for hvor varmt det bliver i Beirut eller om 

der kommer regn i Ankara den følgende dag er ikke 
andet end tidsspild, når man bor på Nørrebro, Bra-
brand, Ishøj eller Ålborg.
Vi vil nu møde jer en gang om måneden i de butikker 

hvor I handler, i de moskéer I besøger, og i de klubber 
I mødes. 
Vi vil være en platform hvor I kan læse om den sene-

ste måneds vigtigste nyheder. Vi vil også være en bro-
bygger mellem jer og det danske samfund, samtidig 
med at vi vil at hjælpe til, når kommunikation mellem 
første, anden og tredje generationsindvandrere bliver 
et problem.
Sidst men ikke mindst vil vi gøre det klart at vi ikke 

vil beskæftige os med politik i Mellemøsten. Vi vil hel-
ler ikke låse os selv fast en offerrolle, hvor vi fra mor-
gen til aften påstår hvor uretfærdigt vi bliver behand-
let af det danske samfund. Vi vil ikke stemple nogen 
med noget som helst. Vi vil være et medie som får jer 
til at rejse jer op fra stolen og som gør noget for jer 
selv og for jeres børn, og selvfølgelig også for jeres dan-
ske kollegaer, naboer, venner…
Al Khabar er gratis. Tag den med hjem, læs den, få 

jeres børn til at læse den.

Salam Aleikum…

ALKHABAR

Igennem de seneste år, er det blevet mere udbredt og acceptabelt at 
udtrykke xenofobiske udtalelser mod etniske minoriteter, i den politi-
ske debat i Danmark. Merethe Egeberg, tidligere medlem af Dansk Fol-
keparti har for nylig sagt, at ”alle muslimer skal ud af Europa”. Denne 
udtalelse er blandt mange faktorer, der får unge kvinder med muslimsk 
baggrund til at se pessimistisk på deres fremtid i Danmark. 
En af kvinderne siger, at hun ønsker at vende tilbage til et muslimsk 
land, da hun ikke føler, at hendes fremtid er sikret i Danmark. »Jeg er 
træt af, at jeg hele tiden skal begrænse mig selv, fordi jeg har en mus-
limsk baggrund. Jeg bliver straffet for andres handlinger, og det vil jeg 
ikke blive i et muslimsk land«. Jørgen Bæk Simonsen giver de unge 
kvinder ret. Side 19

Muslimske kvinder 
frygter for fremtiden

ALKHABAR 
udkommer næste gang
den 16. november.

KAST MEDIA er din portal til etniske minoriteter
 Vælg

HABER og ALKHABAR
til dine annoncer 

Vi skaber kontakt til nye kunder 
www.haber.dk

haber@haber.dk
 Annonce tlf. : 3024 5538

 Tyrkisksprogede
 gratis

 DANSK
månedsavis

Arabisksprogede
 gratis 
DANSK

månedsavis

ذحنضضختًأل؛حُئ؛ب؛حةرْخخت؛؛؛�������������� حءمضضحبجب؛حُئ؛؛؛إ؛حءجمضضضألَّ؛حُف
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www.alkhabar.dk

حظ١ALKHABaR
الىلن؛حءٌْال؛خف؛حًحبًةضضؤ؛حمحلحٌّال[؛حءيختحٌّ؛حءمحبجب؛حُئ؛ئأل؛سختًحبٍ؛

آلّ؛الرٌشَّ؛ حضد[حتآل[بُ؛ حظ١؛حءمختخٌَّ؛حء٩؛ذإلرؤ؛خحنضضُآل؛حءحبحق[حتُ؛

مجٌدضضَّ؛ءرم[ُآل؛ئسؤخت؛خف؛؛ض١ذضضف؛حُف؛مختخٌَّ؛ُحءس[الٌَّ؛ذختةٌَّب؛؛

هشختًضضحبٍ؛ض١؛حء٢ةٌَّ؛؛حء٩؛ذخيحبحت؛خ[الرل[ال؛ئألجت؛ه٢ٍ؛ك؛حءم[حيؤَّ؛

ةْخألإل[ةألإ؛؛حي[حت؛٦[؛جنيٌيَّ؛مختخٌَّ؛يفؤئ؛الهحم؛حخلؤ؛ُذجممُّ؛

حف؛ذئدٌَّ؛ش[س[ز؛جنختغَّ؛مختًىلَّ؛ئأل؛خلة[آل؛آلجتح؛حءدئحبب؛

حآل؛ش[سَّحالجمضض[آل؛حف؛حكمئْئضض[ز؛حءة[هٌضضَّ؛مضضأل؛ح-رؤن؛حءجتِ؛

ًمٌضضخن؛هٌإل؛آلّ؛شضضي؛مجدٌمّ؛ُنيضضختُحتٍ؛ئ[خلضضَّ؛ك؛ةئ؛ح-رؤم[ز؛

حطحبًسَّب؛ُذيو؛حءئنَّ؛ُحظئهٌَّ؛حءسي[هٌَّ؛ك؛حشٌ[آل؛ةس٣ٍ؛م[ِّي[؛

خل[ِّئ؛حمال؛حءة١؛ غختال؛حالجم[آل؛ئأل؛هختحيَّ؛ئر[خمَّ؛ئ[؛ذيحبئإلُ؛

يخت,؛حطختًحبٍ؛ هىلئ؛خ�دٌمَّ؛حط[ئ؛حآلً؛ ك؛خبءى؛ح-رؤنب؛ه[الجم[آلً؛

ريألإل[ب؛ ًحن[آلحب؛حءرئهحلًْآل؛خئنرإل؛ححيئٌَّ؛حء٩ً؛ ًُجمرؤن؛حف؛حءختحجبًُْ؛

ءجتءضضى؛ه[آل؛حءةس٣؛ئأل؛حس[الد؛حءي[مجألضضف؛ك؛حءحبحق[حت؛ئأل؛خبُِ؛

؛ًر[خمْآل؛ئ[؛ذيحبئإل؛ُخلضض[ِّئ؛ �حظئهٌضض[ز؛حءمختخٌضضَّ؛ُحء٢ةٌَّ؛ئسضض

حمضضال؛حء٩؛ذرصحبس؛خئنرإلؤ؛ححيئٌَّب؛ُآلجتح؛حئخت؛ئيدْئ؛ُئأل�يّإ؛

خل[ِّئ؛حمال؛حءْححتجبٍ؛ئأل؛خئحبحالأل[؛ ءةأل؛حالحنضضم[ءأل[؛ةئٌ[؛فر[خمَُّ؛

ُحءأل[مجيضضَّ؛خئنرأل[؛ححيئٌَّ؛ًهيحبال[؛هختحيَّ؛ئر[خمَّ؛ئ[؛عختِ؛آلأل[؛ك؛

حءحبحقضض[حت؛شٌس؛المٌضضخنب؛حآل؛ئأل؛ًمٌخن؛ك؛ح-رؤضضن؛حءحبحق[حتةّ؛

حءضضجتِ؛ًخيألو؛ةْحشحب؛ئأل؛ظرؤم[ز؛حكمئْئضض[ز؛حطحبًسإلإ؛ًرصرؤ؛

مئٌضضإل؛حآل؛ًرحلُجب؛مئُّ؛حءضضحبُحال؛خ[ضخت؛حضد[حت؛ُحءألحنضض[مج[ز؛ُحءيْحالف؛

ُحءيْحمضضحب؛ُةئ؛حءر�ضضْحتحز؛حكإلؤضضَّ؛حء٩؛يفحبس؛ك؛آلضضجتَ؛ح-رؤنب؛

ُءةضضّ؛الئ٨؛آلجتَ؛حط[سضضَّ؛آل[آلّ؛سختًحبٍ؛حظضض١؛حءمختخٌَّ؛ذخت؛حءألْحت؛

حءٌْالإ؛ُآلّ؛ذإلرؤ؛شخيختح؛خ[ضد[حت؛حءحبحق[حتب؛؛

خلضضرشحبُآل؛حظ١؛ئختٍ؛ةئ؛جنإلختإ؛ك؛حءةس٣؛ئأل؛ح،[ئ؛حءرش[حتًَّ؛

حء٩؛ذرجمضضْيْآل؛ئألإل[إ؛ُك؛حكجمضض[سحب؛حء٩؛ذحلُحتُالإل[إ؛ُك؛حطؤمٌ[ز؛

ُحءألْحجبِ؛حسرؤ[مٌَّ؛حء٩؛ذئريْآل؛هٌإل[ب

حآل؛حظضض١؛ذ�ؤضضص؛حف؛حآل؛؛ذخيدضضص؛ئخيحبحتح؛ذيخت,ُآل؛هٌضضإل؛حضخت؛ُحآلؤ؛

ك؛الهضضحم؛حءْيرإ؛ ذأل[يحنضضْآل؛هٌإل؛يىل[ًضض[؛ةؤإُ؛ حشضضحبحز؛حءحنضضإلختُ؛

سجمضضختح؛خٌألةؤ؛ُخف؛ح-رؤن؛حءحبحق[حتةّإ؛ُم[ئ؛ئجم[محبح؛طئ؛

ئحن[ةئ؛حسٌ[ئ؛حك﴿رئهَّب

نيضضْ﴾؛خ[الأل[؛ءأل؛الألحنضضنئ؛ ُيدضضئ؛حظرضض[ال؛خيضضّ؛حآل؛الةحب؛خةئُ؛

ئ�ئيضض[؛خ[ءجمٌ[خلضضَّ؛؛ُن٣آلضض[؛ك؛خئحبحالألضض[؛ححيئٌَّإ؛ُءضضأل؛الئمد؛؛حُ؛

الةضضختحت؛جبُحت؛حءىلصٌضضَّ؛حكىل�إلحبٍ؛ئضضأل؛يدئ؛ح-رؤضضن؛حءحبحق[حتةّب؛

ُخلألرم[ئئ؛فْنيْمٌَّ؛ذ[ئَّ؛ُئإلألٌَّ؛م[ءٌَّ؛ك؛ئم[طرأل[؛ءضد[حت؛

ُحشضضحبحسإ؛ُءأل؛الخيحبحت؛حشة[ال؛حكجمضضديَّب؛ُ؛خلضضأليحبال؛ةئ؛ئ[؛آلْ؛

ئهٌحب؛ءةئ؛حهختحجب؛حءم[ِّئَّب

حةردْح؛ ذخيهصْآل[ُ؛ حآل؛حظ١؛سختًحبٍ؛ظ[الٌَّ؛ه[قئْآل[؛ئمةؤُ؛

ءأل[؛ئشل[ذةؤ؛مألإل[؛ُ,حتحٌّةؤ؛فصرًْ[ذإل[ب

ئن؛يفٌ[ز؛آلٌطَّ؛حءرصختًخت

ذحنضضختًأل؛حُئ؛ب؛حةرْخخت؛؛؛��������������

حءمضضحبجب؛حُئ؛؛؛إ؛حءجمضضضألَّ؛حُف

حطختًحبٍ؛حءمختخٌَّ؛حُف؛ك؛٥[ئ؛حُحتخ[
ظ١
ح
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هحلـخنهحلـٍئالـهخإلـٍخإلسآلـظ٧

١حنحمطـخخنألـسخمضزـرئآل
خ

 Nansensgade 90 Tlf: 33130078 

1366 København K

خإلسآل
ظ٧
ئالجبجبجبجب
ٍ هخ
إل

Frederiksvej 18 A

2400 Københaven  NV    Tlf: 35816633

ٍخ٠صرخسؤالهحمخجيـصَخجبـحبخمنـ
ـىلخؤَّْـخيجمصخؤٍإلخنخ

هجلئآلـألرخجمؤـٍخُّخألئآلـحنهجلط

ھذه الجریــــدة

HALAL-SLAGTER

�����������������
هجلـحنهجل

Vedbækgade 2

2200  København  N

Tel: 35829382

§

§
SYNNØVE FALK-RØNNE 

المحامیة

=ِّذىُّـ٢ِّ
�ش�َِّ

ُّمألـصِّوذ«أليألل�

Tlf: 3312 0033 (10-15)

Faks: 3312 0068

Nørregade 6, 2 - 1165 København K             Mail: synnove.falk-ronne@get2net.dk

 مقتطفات من
 خطاب رئیس

 الحكومة انس فو
 راسموسن في

الجلسة االفتتاحیة
  للبرلمان

مـــن  الكفـــاح  ان 

اجـــل الحریـــات العامة 

حیاتنا  مـــن  صارجزءا 

الیومیـــة. لقد شـــاھدنا 

بالموت ضد  تھدیـــدات 

ناس عبـــروا عن رایھم 

بالكالم  بالكتابـــة او  اما 

او بالرسوم، حیث اعتبر 

ذلك مھینا لدین محدد.

ھذا ما شـــاھدناه  في 

الدانمـــارك خالل قضیة 

الرســـوم وھـــو یتكرر 

حالیا في السوید. 

وفي تطـــور جدي في 

ھذا المجال ما حدث في 

الماضي. حیث  مـــارس 

البلدان  قدم عـــدد مـــن 

االســـالمیة قـــرارا الى 

االمـــم المتحدة یوصي 

بان  الـــدول االعضـــاء 

تصـــدر تشـــریعات من 

الحد من حریة  شـــانھا 

التعبیـــر لصالح احترام 

اقرار  تم  االدیان. وقـــد 
ھذا القرار.

ض�َّ؛مؤئ؛شةْئٌَّ؛ءض؛أحءْي[ًَّأ؛ئأل؛حءر�ختو
فیما كان عشــــرات االالف 

مــــن الدانماركیین یتجمعون 

امــــام مبنىالبرلمان صباح 

الثانــــي من تشــــرین االول 

اكتوبــــر الجــــاري ویھتفون  

بصوت واحد ضد سیاســــة 

الحكومــــة التقشــــفیة، بــــدأ 

اعمال  الدانماركي  البرلمان 

دورتھ الجدیدة، بكلمة مطولة 

من رئیــــس الحكومة تناول 

فیھا مختلف القضایا، ومنھا 

ما یھم االجانب والمســــلمین 

منھم تحدیدا. فقد كرر رئیس 

الحكومــــة تمســــكھ بحریة 

التعبیر ورفضھ الي تقیید لھا 

سواء كان ذلك لصالح الدین 

بمواصلة  اوغیره. وتعھــــد 

الكفاح ضد اي محاولة للنیل 

منھــــا ومن حریــــة االعتقاد 

الدینــــي او عدمــــھ. وعــــد 

بتقدیم خطة شاملة لمحاربة 

الشــــباب  بیــــن  التطــــرف 

والوقایة منھ. وشدد رئیس 

الحكومــــة على ضرورة فھم 

الدانماركیة  القیــــم  واحترام 

كمعیار حاســــم لقیاس مدى 

العرقیة في  اندماج االقلیات 

المجتمع الدانماركي. فلم یعد 

العمل والدراسة واتقان اللغة 

الدانماركیــــة عناصر كافیة 

لنجاح عملیــــة االندماج كما 

كان الحال ســــابقا. بل اصبح 

علــــى االجنبي الــــذي اختار 

الدانمارك ان یلم  العیش في 

الدانماركیة االساسیة  بالقیم 

التي یقــــوم علیھا نظام حكم 

الشعب وان یحترمھا. ومما 

ال شك فیھ ان معظم مسلمي 

الدانمارك سیرحبون باي جھد 

حكومي للحــــد من التطرف. 

التعاون مع  لكن ذلك یتطلب 

المســــاجد والدعاة  شــــیوخ 

كما یقول الشیخ خلیل جعفر 

إمام مســــجد المركز الثقافي 

االســــالمي فــــي كوبنھاكن. 

امــــا عــــن تعلــــم الشــــیوخ 

المجتمع  للمبادئ ومقومات 

الدیمقراطیة فال  الدانماركي 

یرى الشــــیخ خلیل اي حرج 

فیھ بل یرى ضرورة ان یلم 

الشــــیخ او الداعیــــة بتاریخ 

وثقافة المجتمع الذي یتحرك 

فیھ، وان یتعلم لغتھ. الن ھذا 

یزیــــد من قدراتــــھ على فھم 

المجتمع وعلى اداء رسالتھ 

الدینیة واالجتماعیة. 

 رئیس الحكومة یطالب االجانب باحترام القیم الدانماركیة كمعیار

الندماجھم، ویدعو أئمة المساجد الى تعلمھا!!

البقیة ص13

حظ١

ذْجلًن؛ظ[الّ

Haber şimdi Arapça

Gazeteniz Haber artık Arapça olarak da 
yayınlanacak. Ekim sayımızın baskıya 
verildiği saatlerden önce basılan yeni 
gazetemiz Alkhabar tıpkı elinizde bu-
lundurduğunuz Haber gazetesi forma-
tında, bedava olacak ve tüm Danimarka 
genelinde dağıtılacak.

Alkhabar’nın yayınlanması Danimarka medyasında 
geniş yerbuldu. Gazetelerin internet siteleri Alkhabar’ın 
yayınlanmasını ilk haber olarak okurlarına duyurdular.  
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MARMARİS SELSKABSLOKALERMARMARİS SELSKABSLOKALER
MARMARİS DÜĞÜN SALONU

Bizimle konuşmadan, cazip fi yatlarımızı duymadan kararınızı vermeyin.
600 kişilik kapasitesi, mescidi, bayanlara özel sigara içme odası ile Marmaris Düğün Salonu, düğün, 

nişan, sünnet, kına gecesi ve diğer her türlü özel günlerinizde, eğlencelerinizde hizmetinizdedir.

Salonumuzu kullanmasanız bile düğün, nişan, sünnet, 
kına gecesi, doğumgünü ve diğer her türlü özel günleriniz için 

yemek ihtiyacınızı bizden karşılayabilirsiniz. Bizi arayın konuklarınızı en iyi 
şekilde rahat ettirecek çözümü birlikte  bulalım.

YEMEK İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYIN

PASCAL Düğün Salo-
nundaki tecrübelerimizle 
şimdi Marmaris Düğün 
Salonunda  sizlerleyiz

Salingevej 61, 2720 Vanlöse
Telefon: 2067 7673 (Ziya), 2251 0104 (Mustafa)

e-posta:  marmaris@marmaris.dk

Yıldız Akdoğan

Ben Haddou, Na-
ser Khader ve Pia 
Kjaersgaard’ın or-

tak noktaları nelerdir?
Hepsi de kendilerince sınırları zor-

lamaktadırlar
Danimarka olanakları ve sınırla-

malarıyla bir zıtlıklar ülkesidir de-
nebilir. Ama Danimarka için söyle-
nebilecek en doğru söz günlük yaşa-
mımızdaki ”normal” olanı devamlı 
değiştiren şaşırtıcı ve sınırları zorla-
yıcı oluşudur.
Bunun en güzel örneğini siyasi res-

me bakınca görürüz
Bir tarafta, Pia Kjaersgaard’ın baş-

kanlığında,  çok kültürlü topluma 
karşı mücadele etmekle ünlü korku-
tucu Danimarka Halk Partisi’ni gö-
rüyoruz.
Danimarkalılığı kendi tekeline al-

mış görünen bu parti, etkin bir hu-
kuk sistemi, ifade özgürlüğü ve in-
san haklarına saygıyı Danimarka 
değerleri olarak lanse etmeye çalış-
maktadır. Özellikle ifade özgürlü-
ğü bu parti yönetimi için  en önemli 
değer kabul edilmiş, ancak bu değer 
partinin kendi üyeleri söz konusu 
olunca görmezden gelinmiştir. Ken-
di görüşlerini açıklayan bir çok parti 
üyesi partiden ihraç edilmiştir.

Tabı bunlar aslında başka bir yazı-
nın konusu. 
Biz şimdi gelelim siyasi manzara-

ya. Bu siyasi manzara devamlı su-
rette yeni ve ilginç boyutlar alarak 
değişmektedir. Burada Danimar-
ka’nın olanaklar ülkesi olduğunu 
gösteren örneklerle karşılaşıyoruz.
İçinde bulunduğumuz yıl içinde 

merkezde yer alan iki parti ve iki 
yeni başkana kavuştuk
Bu parti başkanlarından biri hala 

birçoğumuzun tanımadığı Abderrah-
man Ben Haddou. Diğeri ise bütün 
Danimarka’nın tanıdığı ve sevilen 
bir politikacı olan Naser Khader.
İkisi de 40’lı yaşlarda ve Danimar-

ka’ya 70’lı yıllarda göç etmiş. İkisi 
de üçer çocuk sahibi ve ikisi de Arap 
kökenli. Naser Khader geçtiğimiz 
aylarda kurulan Yeni İttifak (Ny Al-
liance) partisinin başkanı, Abder-
rahman Ben Haddou ise Merkez De-
mokrat parti genel başkanı. Burada 
benzerlikler sona eriyor.
Fas kökenli Abderrahman Ben 

Haddou 1998 yılında Merkez Dme-
okrat parti listelerinden Kopenhag 
Belediye Meclisi üyeliğine seçilmiş. 
2005 yılında yapılan seçimlerde ise 
Muhafazakar Halk Partisi’nden se-
çimlere girmiş. Bugünlerde ise yine 
eski partisinde ve bu kez genel baş-
kan.

Siyasi çalışmaları ile paralel olarak 
Ben Haddou meslek kazandırma uz-
manı olarak belediyede görev yapı-
yor. Bugünlerde ise partisi Merkez 
Demokrat partiyi seçimlere hazır 
hale getirmeye çalışıyor. Bugünlerde 
partiyi parlamentoda tartışmalı po-
litikacı Louise Frevert temsil ediyor. 
Louise Frevert ise bundan önceki 
partisi Danimarka Halk Partisi’nde 
yabancı düşmanı görüşleri ile tanı-
nıyor. Oysa Merkez Demokrat Parti 
bundan önceki dönemde başkanları 
Mimi Jacobsen ile birlikte göçmen 
dostu bir politika izlemiş ancak ba-
rajı aşamayarak parlamento dışında 
kalmıştı.
Yeni başkan seçmiş olmasına rağ-

men partinin yine baraj altında ka-
lacağı öngörülüyor
Suriye kökenli Naser Khader’in 

dümende olduğu Yeni İttifak partisi 
baştan yelkenlerini rüzgarla doldur-
muş durumda, bunda da hiç kuşku-
suz partiye medyanın gösterdiği ilgi 
önemli rol oynuyor.
Bundan önce Radikale Venstre 

partisinden Kopenhag Belediye Mec-
lisi üyeliği yapmış olan Naser Kha-
der için medyanın sevgilisi demek 
yanlış olmaz. Parti yönetimi ile ters 
düşmesinin ardından Naser Khader, 
Anders Smauelsen ve Gitte seeberg 
ile birlikte kendi partisini kurdu. 28 

Haziran günü de partinin seçimle-
re katılması için gerekli 19.185 im-
zayı toplama başarısını elde ettiler. 
Uzun süren eleştirilerin ardından 
parti nihayet programını açıkladı ve 
kamuoyu araştırmalarında 8-10  üye 
kazanmaya aday gösteriliyor.
Medyanın olumlu yaklaşımlarının 

yanı sıra Khader ve Partisi başbaka-
nın eski siyasi danışmanları ve Saxo 
bank ile Asger Aamund adlı işadam-
larının büyük mali desteğini de yan-
larına aldılar.
Evet, iki başkan, iki parti ve bam-

başka iki siyasi kader. Google aram 
motorunda yapılan kısa bir araştır-
ma 210 bin sonuç getirirken Abder-
rahman Ben Haddou 11 bin belgeye 
işaret ediyor. Birinin siyasette belir-
leyici bir rol oynayacağı kuşkusuz,i 
ancak gerçek siyasi etkiyi bir kena-
ra bırakırsak bu iki siyasetçinin ta-
şıdığı sembol değer dikkate almaya 
değer.
İki göçmen kökenli parti başkanı 

zaten ilginçken bunun demokrasi 
ve çok kültürlü çeşitliliğe dayanan 
bir toplum açısından olumlu olduğu-
nu da belirtmek gerekir. İşte herkes 
eşit fırsatlar sunan demokrasinin 
bir parçası olmanın güzelliği de bu-
rada yatıyor.

yikdiz.akdogan@haber.dk

Göçmen politikacılar da sınırları zorluyor
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Af Yildiz Akdogan

Hvad har 
Ben Had-
dou, Naser 

Khader og Pia Kjærsgaard til 
fælles?
De rykker grænser på hver 

deres måde.
Danmark er på mange punk-

ter kontrasternes land med 
muligheder såvel som begræns-
ninger, men mest af alt, er 
det et samfund, der hele tiden 
overrasker og rykker græn-
serne for det ”normale” i vores 
hverdagsbillede.
Det bedste eksempel er et kig 

på det politiske landskab. 
På den ene side, har vi Dansk 

Folkeparti med formand Pia 
Kjærsgaard i spidsen, der er 
berømt og berygtet for at være 

det parti, der på mange måder 
arbejder mod et mangfoldigt 
Danmark. Partiet, der har ta-
get patent på danskheden og 
gjort de demokratiske værdier 
som ytringsfrihed, et velfunge-
rende retssystem og respekt for 
menneskerettigheder til danske 
værdier! Især har ytringsfrihe-
den været et kerneområde for 
partiets ledelse, selv om denne 
frihed ikke altid gælder alle. 
Spørg bare de medlemmer,  der 
netop på grund af deres  ytrin-
ger er blevet ekskluderet af 
hendes parti
Men det er en hel anden snak. 

Tilbage til det politiske land-
skab.
Et landskab, der udvikler sig 

hele tiden til nye og interessan-
te dimensioner. Og her er det, 

at mulighedernes Danmark vi-
ser sit ansigt. 
Vi har i år fået to nye parti-

formænd for to centrum-højre 
partier. 
Den ene formand er måske 

for mange stadig ukendte kom-
munalpolitiker Abderrahman 
Ben Haddou.
Den anden er derimod en af 

Danmarks mest populære poli-
tikere Naser Khader.
Begge mænd i 40’erne med 

muslimsk baggrund, begge kom 
til Danmark i 70’erne, begge 
har tre børn, og begge har skif-
tet parti. Og begge er altså ble-
vet formænd for hver sit parti 
henholdsvis Centrum Demo-
kraterne og Ny Alliance.
Men her hører også ligheder-

ne op.
Den marrokansk-fødte Abder-

rahman Ben Haddou blev før-
ste gang valgt til Københavns 
Kommunes borgerrepræsen-
tation i 1998 for CD. Han skif-
tede til det Konservative Fol-
keparti ved 2005-valget, og er i 
dag tilbage til sit gamle og kri-
seramte parti CD som partifor-
mand. 
Parallelt med sit politiske 

hverv er Ben Haddou jobkonsu-
lent i Københavns Kommune. 
Han arbejder i dag på at gøre 

Centrum Demokraterne klar til 
næste valg. For tiden er partiet 
repræsenteret i Folketinget af 
den kontroversielle Dansk Fol-
keparti-politiker, Louise Fre-
vert, som forlod sit gamle parti 
på grund af for meget topsty-
ring. CD kørte under den tid-
ligere formand Mimi Jakobsen 
på et meget indvandrervenlig 
politik, men formåede ikke at 
komme over spærregrænsen på 
2 pct. Trods en ny formand, pe-
ger seneste meningsmålinger 
på, at partiet forbliver udenfor  
politisk indflydelse efter næste 
valg. 
Den syrisk-fødte Naser Kha-

ders Ny Alliance har derimod 
fået stort medvind fra starten 
– ikke mindst på grund af den 
meget store medieomtale.
Khader har ti års politik er-

faring. Først som medlem af 
borgerrepræsentationen i Kø-
benhavns Kommune og deref-
ter som folketingsmedlem for 
de Radikale Venstre, er også 
mediernes darling. På grund af 
uoverensstemmelser med par-

tiets ledelse, valgte Khader at 
danne sit eget parti med par-
tifællen Anders Samuelsen og 
kollegaen Gitte Seeberg. Den 
28. juni lykkedes det de tre po-
litikere at få 19.185 gyldige un-
derskrifter (1/175 af stemmer-
ne ved sidste folketingsvalg, 
svarende til et mandat) og par-
tiet er i dag til valg. Efter en 
del kritik er det lykkedes par-
tiet at komme med en nogen-
lunde partiprogram og meget 
tyder på at partiet kan få mel-
lem 8-10 mandater ved næste 
valg. Ud over positiv mediefo-
kus har Khader desuden fået 
stor opbakning fra indflydel-
sesrige mediefolk som statsmi-
nisterens tidligere spindoktor,  
erhvervslivet blandt andet Saxo 
Bank samt multimillionæren 
og forretningsmanden Asger 
Aamund.
To formænd og to forskelli-

ge partier med hver sin skæb-
ne i dansk politik. En simpel 
søgning på Google dansk giver 
210.000 hits på Khader, men 
det kun giver 11.000 hits på 
Ben Haddou. Ingen tvivl om, at 
den ene vil spille en mere afgø-
rende rolle i dansk politik end 
den anden, men ser man bort 
fra reel indflydelse, er den sym-
bolske politik i sig selv også 
nævneværdigt. For første gang 
i dansk historie, har vi to ny-
danske mænd som partifor-
mænd. Det i sig selv er kontro-
versielt, rykker grænser og er 
godt for Demokratiet såvel som 
mangfoldighedens Danmark. 
Og det er netop det gode ved 
at være en del af et demokra-
tisk samfund med muligheder 
for alle.

yildiz.akdogan@haber.dk

HABER
 www.haber.dk
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SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN!

Doğayı odanıza taşıyın

  Mağazamızda her zaman 
uygun fi yatlarla çeşit çeşit, 
rengarenk, taptaze gül ve 

çiçek çeşitleri bulunur

 Düğün, nişan  Düğün, nişan 
ve özel günlerinizde ve özel günlerinizde 

çiçek, buket ve çelenk çiçek, buket ve çelenk 
verilir

Sevdiğinize bugün bir çiçek 
aldınız mı? 

Sevdiklerinize çiçek vermek için 
her zaman bir gerekçeniz vardır 

YAŞAMINIZI ÇİÇEKLENDİRİN!

PINAR Lygteskov Blomster

Nydanske mænd rykker grænser

Abderrahman Ben 
Haddou, formand 
for Centrum 
Demokraterne

Naser Khader, formand for 
Ny Alliance
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ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG: KL. 7.00 - 16.00
LØRDAG:            KL. 7.00 - 14.00
SØNDAG:            KL. 10.00 - 14.00

GREVE MAIN 9 �  2670 GREVE

WWW.DANKAFOODS.DK

TLF. 46 15 52 96 

Danka Foodservice A/S 1987 yılından beri tüm 
İskandinavya’daki Restoran, hizmet, tüketim ve 
fastfood sektörlerine hizmet veren öncü toptancı 
kuruluşlarındandır.

Profesyonel gıda piyasasına ürün sunuyor, 
profesyonel piyasaya binlerce kalemden oluşan 
ürün temin ediyoruz. Doğrudan dağıtım yanı 
sıra müşterilerimize Greve’de bulunan Cash & 
Carry mağazamızda aşağıdaki gruplarda ürün 
sunuyoruz.

- Et
- Dondurulmuş gıda 
- Balık- Balık
- Gıda dışı
- Süt ürünleri
- Kendi ithalimiz bakkaliye ve spesiyalite
- Sebze ve meyve

Danka’da siparişiniz ertesi gün adresinize teslim 
edilebileceği gibi isterseniz Greve’deki Cash 
& Carry mağazamızda ihtiyacınız olan ürünleri 
alabilirsiniz.

Tüm dost ve müşterilerimizin 
mübarek Ramazan Bayramı 

kutlu olsun
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Kasım ayında Danimarka’da 
sinemalarda

DEN HVIDE ENGEL

Aralık ayında Danimarka’da 
sinemalarda
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KØDSAUCE
Şimdi  piyasada !

KULLANIMA HAZIR

Kıymalı sos yapmak için zaman ve para harcamaktan bıktınız mı? O zaman bu yeni ürünümüz tam size göre Kıymalı sos yapmak için zaman ve para harcamaktan bıktınız mı? O zaman bu yeni ürünümüz tam size göre Kıymalı sos yapmak için zaman ve para harcamaktan bıktınız mı? O zaman bu yeni ürünümüz tam size göre Kıymalı sos yapmak için zaman ve para harcamaktan bıktınız mı? O zaman bu yeni ürünümüz tam size göre 
“Kokkens Kødsauce” tamamen hazır ve onaylıdır. Pizza, makarna ve diğer yemekler için tam uygundur.“Kokkens Kødsauce” tamamen hazır ve onaylıdır. Pizza, makarna ve diğer yemekler için tam uygundur.“Kokkens Kødsauce” tamamen hazır ve onaylıdır. Pizza, makarna ve diğer yemekler için tam uygundur.

Artık makarna ve pizza için et Artık makarna ve pizza için et 
ve sebze temizleyip kıymalı sos 
yapmanıza gerek kalmayacak. 
Kokkens Kødsauce her zaman 
kullanımınıza hazır.

ekonomik –ve daha iyi

İçindekiler: Kıyma, domates konsantresi, soğan, kereviz, bitkisel yağ, 
baharat, tuz, maydanoz. Kokkens Kødsauce helal etten üretilmiş Avrupa 
Birliği tarafından onaylanmıştır.

”Kıymalı sos yapmak için günde 6-8 saat zaman harcııyordum. 
Bunun dışında kıymalı sosta kullanılacak olan havuç, kereviz, 
kıyma ve maydonoz almak için de zaman harcıyordum. 
Artık kıymalı sos satın almak için malzeme almaktan, eleman 
kullanmaktan, sosu hazrıladıktan sonra temizlik yapmaktan ve 
sos kaynarken elimizi yakmaktan kurtuldum. Kokkens Kødsauce 
bize gerçekten zaman tasarrufu sağlayan,dahice bulunmuş bir 
ürün. Tadı da güzel, hatta diyebilirim ki kendi hazırladığımız kıymalı 
sostan daha güzel.”

Tecrübeli bir restoran işletmecisi bakın ’’Kokkens Kødsauce’’ hakkında ne diyor:

Şahin Küçükyıldız, Bodrum Pizeria, Karlslunde.

WWW.DANKAFOODS.DK

Kokkens Kødsauce siparişinizi Danka Foodservice A/S’den 
ve ayrıca aşağıdaki adreslerden yapabilirsiniz.

3295

TANITIM FİYATI
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’’Kokkens Kødsauce’’

Şahin Küçükyıldız, Bodrum Pizeria, Karlslunde.
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Şahin Küçükyıldız, Bodrum Pizeria, Karlslunde.



       Ekim/Oktober 2007haber22   Ekim/Oktober 2007 23   haber

Dykkerturismen boo-
mer i Tyrkiet, og 
flere og flere byer 

satser derfor stærkt på at 
imødekomme den stigende 
efterspørgsel. Én af byerne 
er Kas, hvor over 50.000 tu-
rister årligt dykker ned un-
der overfladen til fisk, farver 
og forsvundne skatte. 

”Igennem mange år er dan-
ske turister rejst langt væk 
til eksotiske destinationer, 
når de ville på dykkerferie, 
men nu er det også muligt 
at tage et dykkercertifikat 
i Tyrkiet. Det er nemt at 
kombinere med den tradi-
tionelle, tyrkiske solskinsfe-
rie, som har været populær 
blandt danskerne i mange 
år,” fortæller kulturråd 
Vahit Karaali fra Tyrkiets 
danske kontor for kultur og 
turisme. 

Dykkerturisme er da også 
hurtigt blevet én af de vig-

tigste dele af oplevelsesturis-
men i Tyrkiet. Hvor mange 
turister før tog på ferie for 
at slappe af på stranden med 
en bog og en drink, er der 
nu kommet fokus på de mere 
aktive ferieformer. 

50.000 dykkere på 13 
skoler
Et konkret eksempel på 
dykkerturismens popula-
ritet kan ses i den lille by 
Kas, der ligger ved Tyrkiets 
sydvestlige Middelhavskyst. 
Her satses der for alvor på 
store oplevelser under van-
det, og i byen er der 13 dyk-
kerskoler. Skolerne besøges 
hvert år af cirka 50.000 dyk-
kere fra hele verden, og de 
store oplevelser er lige ved 
hånden. 

”Kas’ succes skyldes især, 
at det er en by, hvor der fin-
des utrolige skatte på havets 
bund. For eksempel er der 

mulighed for at dykke ned 
i en kopi af det mere end 
3.300 år gamle skibsvrag 
Uluburun. Det originale skib 
sejlede i havene omkring Cy-
pern og også så langt væk 
som Nilen,” forklarer Vahit 
Karaali. 

Udover de mange antikke 
skatte er Kas også omgivet 
af et rigt dyreliv, der gør 
det muligt at komme helt 
tæt på farvestrålende fisk, 
blæksprutter og endda del-
finer. 

Følg med på nettet 
hjemmefra
For at imødekomme interes-
sen fra de mange turister 
har Kas iværksat et pilotpro-
jekt, der skal gøre det endnu 
mere attraktivt at holde sin 
dykkerferie i Kas. Netop nu 
er byen eksempelvis ved at 

oprette en inventarliste over 
alle de skatte, der findes på 
havets dyb, så gæsterne kan 
se, hvad der venter dem. 

Derudover oprettes også 
et online museum, hvor det 
bliver muligt at se gamle 
ruiner, sunkne skibe og fly-
rester via små kameraer pla-
ceret under vandet. På den 
måde kan man følge med 
hjemme fra sin varme stue, 
inden turen går sydpå. 

”Der sker virkelig spæn-
dende ting i Kas lige nu, og 
målet med de mange tiltag 
er da også helt klart. Selvom 
det kan lyde voldsomt, satser 
byen på at fordoble antallet 
af dykkerturister inden for 
de næste to år. Og med den 
udvikling vi ser i dag, er det 
bestemt ikke urealistisk,” 
siger Vahit Karaali forvent-
ningsfuldt. 

HABER

HABER
mener 
Mangfoldighed i 
medieverden

EU-TYRKIET

Af Ole Vigant Ryborg, 
Europaredaktør, Ugebrevet 
Mandag Morgen

Vi kender alle fænome-
net. Vi møder en person 

af en anden nationalitet eller besøger et 
andet land. Og fra starten har vi en me-
ning om landet eller personen. De fleste 
danskere har markante meninger om 
svenskere, de tænker på tyskland som 
et land, hvor ”ordning muss sein” osv.
Vi har alle et indre kompas som vi 

bruger, når vi skal navigere i forhold til 
andre nationaliteter og nationer. Kom-
passet er for det meste til god hjælp. 
Men samtidig burde det være indlysen-
de, at man ikke kan styre blindt efter et 
kompas. Den begavede navigatør holder 
øjnene på vejen og trafikken og bruger 
kun kompasset som et hjælpemiddel.
Sådan er det åbenbart ikke, når euro-

pæere diskuterer tyrkisk EU-medlem-
skab. Mange europæiske debattører for-
holder sig kun til det indre kompas og 
ignorerer virkeligheden. Det konklude-
rer det italienske institut for internatio-
nale forhold (IAI) i en meget tankevæk-
kende rapport. 
Instituttet har analyseret den debat 

om Tyrkiet og EU finder stede i en ræk-
ke EU-lande.
For det første konkluderer rappor-

ten, at debatten i lande som Danmark, 
Frankrig, Tyskland osv sjældent hand-
ler om spørgsmål som berører forholdet 
mellem Tyrkiet og EU. 
I stedet handler debatten enten om 

Tyrkiet eller om EU. 
Mange politikere forholder sig ikke til 

Tyrkiet som EU-partner. I stedet går 
de udelukkende ind og diskutere Tyr-
kiet som land. Og vel at mærke bruger 
de deres indre kompas som udgangs-
punkt for diskussionen. I praksis bety-
der dette, at når for eksempel tyrkiske 
politikere stiller op til debat om tyrkisk 
EU-medlemskab havner de i stedet ofte 
i debatter som kommer til at handle 
om islam, om tvangsægteskaber eller 
om analfabetisme på den anatolske høj-
slette. Lysten til at diskutere det, det 
egentlig handler om – nemlig det tyrki-
ske EU-medlemskab – er åbenbart ret 
begrænset i Europa, konkluderer IAI.
Tyrkiske politikere kan også havne 

i den fuldstændig modsatte situation. 
Nemlig der, hvor politikerne i stedet 
udelukkende  diskuterer EU. Som ek-

sempelvis i Østrig, hvor et af de store 
argumenter mod et tyrkisk EU-med-
lemskab går på, at Østrig ikke tror på, 
at EU har kapacitet til at optage et så 
stort og så anderledes land som Tyrki-
et. Sagt med andre ord: Østrig har ikke 
lyst til at sige til Tyrkiet, at landet ikke 
bør være medlem. De foretrækker i ste-
det argumentet om, at det er EU som 
ikke passer til Tyrkiet.
Helt galt går det, når bestemte forhold 

i Tyrkiet for nogle lande bruges som ho-
vedargument FOR et tyrkisk EU-med-
lemskab, mens andre lande bruger nøj-
agtig det samme argumenter IMOD et 
tyrkisk medlemskab.
Ifølge IAI er det tilfældet, når landene 

diskuterer Tyrkiets strategiske betyd-
ning for EU i forhold til lande som Iran, 
Irak og Rusland eller i forhold til emner 
som sikre energi-forsyninger og terror-
bekæmpelse.
Storbritannien anser eksempelvis at 

et tyrkisk EU-medlemskab vil være en 
stor sikkerhedspolitisk fordel for EU, 
mens Frankrig anser, at et tyrkisk EU-
medlemskab vil svække den europæiske 
sikkerhedspolitik.
Insituto Affari Internazionali konklu-

derer, at debatten i EU-landene om et 
Tyrkisk EU-medlemskab er havnet i en 
”ond cirkel”. Ifølge IAI er der ingen, der 
tager et fælles ansvar for at sikre en or-
dentlig debat.
Så meget tyder på, at ansvaret for at 

bringe debatten tilbage på sporet hav-
ner hos Tyrkiet. Den opgave er ikke let. 
For hos hvert enkelt EU-land er kom-

passet indstillet anderledes, når kom-
pasnålen peger på Tyrkiet. Østrigere 
skal mødes med nogle argumenter og 
facts – danskere med andre. Og argu-
menter som fungerer overfor den poli-
tiske elite i et land fungerer ikke nød-
vendigvis overfor det samme lands be-
folkning. 
Tyrkiets store styrke er her, at de tyr-

kere som bor i de forskellige medlems-
lande på forskellige måder kan aktive-
res som en slags ambassadører for et 
tyrkisk EU-medlemskab. Eksempelvis 
ved at blande sig i debatten og sige fra, 
når forkerte påstande fremføres umod-
sagte. Manden eller kvinden med pen-
nen kan vise sig at blive en af de vig-
tigste strategiske aktører i Tyrkiets vej 
mod EU.

haber@haber.dk

Kaos i kompasset

Tyrkisk dykker-
turisme vokser 
i raketfart

Den danske medieverden bliver nu en avis 
rigere. 
Den dansk tyrkiske avis HABER udgiver 

nu også en avis på arabisk. 
Den nye avis hedder AL Khabar (Nyhed) og skal 

ligesom den tyrkiske være gratisomdelt, tabloid 
og annoncefinansieret.
Al Khabar skal udkomme en gang o måneden og 

give plads til danske nyheder og debat, samt op-
lysninger om forskellige områder af dansk sam-
fundsliv.
Der er efterhånden en lige så står indvandrer-

gruppe med arabisk baggrund i Danmark som 
den tyrkiske. Det giver et godt grundlag for at af-
prøve hvorvidt der er interesse for en sådan avis 
hos læserne og annoncørerne. I første omgang 
skal vi lave tre udgivelser, hvorefter vi tager stil-
ling til, om vi skal fortsætte.
Den nye arabiske avis vælger at beskæftige sig 

udelukkende med en dansk dagsorden. Vi vil ger-
ne bygge bro mellem danskere og arabisktalende 
indvandrere og efterkommere, ligesom vi også vil 
hjælpe med kommunikation mellem den første, 
og anden og tredje generation indvandrere med 
arabisk baggrund. 
Vi skal ikke beskæftige os med storpolitik og re-

ligiøse stridigheder i Mellemøsten. Integration 
af herboende arabiske indvandrere haster meget 
mere end stillingtagen til mellemøsten. 
Da Politiken søsatte den tyrkiske HABER som 

ugeavis i 2003 var holdningen den samme. Avi-
sens spalter har været fri for de sociale og politi-
ske diskussioner i Tyrkiet. Det har vi valgt helt 
bevidst og insisterer på det. Vi vil fokusere på vo-
res dagligdag og fremtid i Danmark i stedet.
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eak-design.com 

 Atila Kahraman
Arkitekt/bygningskonstruktør

     eak@comxnet.dk              www.eak-design.comTel :2127 5146 

Bolig & Kontor byggeri, Totalrådgivning og Renovering, Design og Indretning
Til / -ombygning, Skitsering, Visualisering, Projektering

Evinizde, işyerinizde değişiklik mi yapmak istiyorsunuz? Her türlü işyeri 
ve konut iç/dış tasarımında danışmanlık, projelendirme ve yapı izni için

Zevkinize göre tasarım

Uniq design med den personlige smag

Yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te hizmetinizdeyiz. 
En taze malzeme ile hazırlanmış zengin büfemizle 

ya da A la Carte menümüzle siz değerli konuklarımızı 
ağırlamaktan onur duyacağız

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Lyngby Storcenter •Tlf: 4588 0504

Frederiksberggade 22
1459 København K

Tlf: 33 33 08 74
www.restaurantbutterfl y.dk

E
n ny film om den 
toårige butiksud-
dannelse fortæller 
om de obligatori-

ske 2ugers skoleophold for 
piger med en anden etnisk 
baggrund.

”Vi ses på fredag” er en 
ny dvd film, som er ud-
kommet i samarbejde med 
Handelsfagskolen, Matas og 
Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration. 
Filmen tager udgangspunkt 
i de problemer, som opstår 
når elever med en anden 
etnisk baggrund skal på 
skoleophold udenfor hjem-
met i forbindelse med deres 
uddannelsesforløb. 

Et stigende antal elever 
med en anden etnisk bag-
grund må se sig nødsaget 
til at opgive elevpladsen 
i Matas, da familien ikke 

giver  dem lov til at del-
tage i det obligatoriske 2 
ugers uddannelsesforløb på 
Handelsfagskolen i Odder. 
Filmen skildrer hverdags-
livet på Handelsfagskolen 
og henvender sig især til 
forældre og ægtefæller, 
som kan være bekymret 
omkring forholdene på ste-
det, hvor emner såsom mad, 
indlogering, sikkerheden og 
hygiejne bringer de største 
betænkeligheder. 

Forældrene har også mu-
lighed for at besøge Han-
delsfagskolen, og med egne 
øjne se om forholdene på 
stedet er i overensstem-
melse med deres forvent-
ninger.   

Filmen er indspillet på 
tyrkisk, urdu, arabisk, so-
malisk og dansk. Undervis-
ningsministeriet har købt et 

stort parti af filmen, og ma-
terialet kommer således til 
at være en del af studievej-
ledning på skoler og uddan-
nelsessteder. Filmen bliver 
også en del af en workshop 
om forsøgs – og udviklings-
arbejde, som Undervis-
ningsministeriet afholder i 
januar 2008. ”Vi ses på fre-
dag” er allerede tilgængelig 
på skoler og uddannelsesin-
stitutioner landet over, og 
eleverne har mulighed for 
at låne filmen med hjem.  

For yderligere information: 
Gert Kjeldal, Handelsfag-
skolen, tlf. 86 54 17 00 el-
ler Ditte T. Gullach uddan-
nelses- og integrationskon-
sulent hos Matas, tlf. 48 16 
55 67

(Haber)

Vi ses på fredag

I fi lmen fortæller blandt andre Mayssoune, der er ved at uddanne sig til materialist, om sit ophold på Han-
delsfagskolen.

HABERHABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

h
a

b
e

r
Yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te hizmetinizdeyiz. 

h
a

b
e

r
Yaya ve alışveriş caddesi Strøget’te hizmetinizdeyiz. 
En taze malzeme ile hazırlanmış zengin büfemizle 

h
a

b
e

r
En taze malzeme ile hazırlanmış zengin büfemizle 

ya da A la Carte menümüzle siz değerli konuklarımızı 

h
a

b
e

r
ya da A la Carte menümüzle siz değerli konuklarımızı 

ağırlamaktan onur duyacağız

h
a

b
e

r
ağırlamaktan onur duyacağız

h
a

b
e

r
h

a
b

e
r

h
a

b
e

r



       Ekim/Oktober 2007haber24   Ekim/Oktober 2007 25   haberHABER

PARK YERİ SORUNU YOKTUR

İşte olanaklarımız:
750 kişilik salon (500+250), salon kirası, masa 

dekorasyonları, 
çiçek ve mumlar da dahil olmak üzere servis, 
      toparlama, bulaşık ve temizlik, meşrubat 

(Cola, Fanta, Su), davet boyunca sınırsız miktarda kahve, 
çay. 200 kişinin üzerindeki rezervasyonlarınızda kişi 

başına cazip fi yatlarımız için bizi arayınız.

HØJE GLADSAXE CENTER
GLADSAXEVEJ

H,JE GLADSAXE TORV 2
2860 SØBORG

TLF: 3966 6560 - 3122 5222

Menü 3: Lüks Paket 
Menü 1, 2 + Sığır-tavuk fi leto, 

lüks fi leto ve çeşitli mezeler. Masa 
dekorasyonları sizin zevk ve 

isteğinize göre yapılır.

ORIENT SELSKABSLOKALER 
1001 NAT 

www.orientselskaber.dk

1001 GECE DÜĞÜN SALONLARI

Menü 1: 
Adana/Kavurma veya Çoban kavurma, 
Pilav, Cacık, Salata, Ekmek, Baklava.

Tüm davet boyunca istediğiniz kadar meşrubat, 
sıcak-soğuk içecekler, salon kirasi ve masa 

dekorasyonları fi yata dahildir.
Menü 1+ Video çekimi, çiçek ve mumla masa 
dekorasyonu,Türk ve Kürt müzikleri, çerez. 

TÜRK DÜĞÜN MENÜSÜTÜRK DÜĞÜN MENÜSÜ

Lüks paket fi yatları için bizi arayın!
Kına geceleri için geçerli cazip fi yatlarımızı 

öğrenmek için bizi arayınız.

Af Jasmina Hamza

I
gennem de seneste år, 
er det blevet mere ud-
bredt og acceptabelt 
at udtrykke xenofobi-

ske udtalelser mod etniske 
minoriteter i den politiske 
debat i Danmark. Merethe 
Egeberg, tidligere medlem 
af Dansk Folkeparti, har for 
nylig sagt, at ”alle muslimer 
skal ud af Europa”. Denne 
udtalelse var blandt mange 
faktorer, der får unge ind-
vandrere med muslimsk 
baggrund til at se pessi-
mistisk på deres fremtid i 
Danmark. 

Islam i dagens Danmark 
bliver betragtet som en 
trussel mod danskheden og 
den nationale følelse. Mange 
unge med en muslimsk bag-
grund føler sig udsat og er 
bekymret for deres fremtid  
i Danmark. 

Stemningen i det danske 
samfund har ændret sig 
markant efter terrorangre-
bet den. 11. september 2001 
på World Trade Center i 
New York. Diskussioner om 
religionens rolle i det offent-
lige rum fylder mere og mere 
i debatten. 

Karikatur-sagen og de tre 
terrorsager fra både Oden-
se, Glostrup og senest Kø-
benhavn er også blandt de 

faktorer, som får efterhån-
den enhver samtale eller de-
bat til at handle om Islam og  
eller danske muslimers rolle 
i  Danmark.

Batoul: »Jeg frygter 
også for min sikkerhed«
Batoul Jabr, en  22-årige 
arabiskstuderende på Car-
sten Niebuhr Instituttet 
ved Københavns Universi-
tet med irakisk baggrund 
mener, at integrationen er 
blevet sparket 10 år tilbage 
efter den 11. september. »Jeg 
føler ikke, at jeg bør stå til 
regnskab for, hvordan alle 
andre muslimer handler. 
Men det føler jeg, at skal 

gøre efter 11. september. 
Jeg skal blandt andet for-
klare, hvilken slags muslim 
jeg er« siger hun.  I følge 
Batoul burde religion være 
noget åndeligt, og ikke en 
speciel adfærd eller etikette. 
»Men det er realiteten. Man 
føler sig begrænset, og sat i 
bås som muslimsk individ i 
samfundet. Jeg føler, at jeg 
bliver mødt med et vis for-
uddannet syn på, hvordan 
jeg er som person, uden på 
forhånd at have muligheden 
for at vise, hvem jeg egentlig 
er« tilføjer hun.

 Batoul siger, at hun fryg-
ter at blive ramt af et even-
tuelt terrorangreb  i Dan-

mark i lige så høj grad, som 
alle andre i Danmark. ”Jeg 
vil også lide, hvis Danmark 
blev udsat for et terror an-
greb. Jeg frygter da også for 
min sikkerhed.

Hanadi Chehade på 24 år, 
salgsansvarlig i kosmetik 
branchen, med en halv palæ-
stinensisk og halv libanesisk 
baggrund deler den samme 
frygt, som Batoul..

»Jeg føler ofte, at jeg bli-
ver betragtet, som en faktor 
der udløser terror, men i 
virkeligheden kan jeg blive 
et offer for terror på lige fod 
med resten af den danske 
befolkning«siger hun.  

De seneste udtalelse i 

Dansk Folkepartis (DF)  
årssmøde i september 2007, 
hvor en ekskluderet medlem, 
Merethe Egeberg erklærede, 
at alle muslimer skal ud af 
Europa, og alle jøderne skal 
ind i stedet, bevidner at, 
intolerance mod det mus-
limske samfund i Danmark 
er blevet mere forsvarligt. 
Nogle af de unge muslimer 
frygter derfor, at DF’s syns-
punkter vil i fremtiden blive 
accepteret af andre partier. 

Medierne manipulere 
billedet af Islam
Hanadi mener, at medierne 
spiller også en stor rolle i at 
forvrænge og manipulere bil-
ledet af Islam, fordi der her-
sker en bred uvidenhed hos 
danskerne om Islam og mel-
lemøstlige kulturer. »Jeg har 
rødder i både den arabiske 
og danske kultur, og derfor 
har jeg et klart indtryk af, 
hvordan tingene fungerer. 
Og det er bestemt ikke et 
retfærdigt billede, der eksi-
sterer af Islam i det danske 
samfund i dag«, siger hun. 

På trods af de fremmedhad-
ske og negative synspunkter, 
der kommer til udtryk i me-
dierne, mener Batoul sta-
dig, at hun har en fremtid 
i Danmark. »Dette er mit 
hjem. Det er her jeg har mit 
liv, mine venner, min familie 
og mit arbejde«. 

Hanadi derimod ønsker at 
vende tilbage til et muslimsk 
land, da hun ikke føler, at 
hendes fremtid er sikret i 
Danmark. »Jeg er træt af, 
at jeg hele tiden skal be-
grænse mig selv fordi jeg 
har en muslimsk baggrund. 
Jeg bliver straffet for an-
dres handlinger, og det vil 
jeg ikke blive i et muslimsk 
land«. 

Tyrkiet kan være et 
eksempel 
Eda Caliskan på 24 år, er 

fra Tyrkiet, og har albansk-
makedonske rødder. Eda læ-
ser også arabisk på Carsten 
Niebuhr Instituttet. Hun 
opfordrer alle herboende 
muslimer til at tage stilling 
til, hvad det vil sige at være 
muslim. Ifølge Eda er det 
ikke længere et spørgsmål 
om en muslim er shia eller 
sunni, men om vedkommen-
de er  en moderne, moderat 
eller rabiat muslim. »Den 
moderate version af Islam 
anses i dag, som mere pas-
sende i forhold til den euro-
pæiske samfundsmodel. 

Tyrkiet kan være et eksem-
pel på, hvordan europæiske 
muslimer kan forene deres 
religion med moderne livs-
stil« siger hun.  

Jørgen Bæk Simonsen, 
lektor ved Carsten Niebuhr 
Instituttet på Københavns 
Universitet, er religionshi-
storiker med speciale i ara-
bisk og islamisk historie. 
Han  siger, at han sagtens 
kan forstå de unge indvan-
drere med muslimsk bag-
grund. 

»De har grund til at føle sig 
utrygge. De bliver problema-
tiseret, fordi der stadig fore-
går en fremmedgørelse og en 
generalisering, hvad angår 
indvandrere med muslimsk 
baggrund i Danmark«  
Bæk Simonsen mener, at 
unge indvandrere føler sig 
konstant tvunget til at for-
klare deres identitet, deres 
standpunkt og deres religi-
on. »De føler, at de starter 
forfra hver gang. Unge mus-
limer er jo glad for, hvad de 
har i gang. Selv om der er en 
gruppe af danskere, der ud-
trykker skepsis over denne 
gruppe må vi også sige, at 
der er et arbejdsmarked og 
uddannelsesteder, der tager 
denne gruppe alvorligt« til-
føjer han.” 

jh@alkhabar.dk

De er bekymret for fremtiden

Eda Caliskan Batoul Jabr Hanadi Chehade

HABER
HABER
HABER
HABERwww.orientselskaber.dk

HABERwww.orientselskaber.dk
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Nørrebro  Bazar ApS
Fuglebakkevej 94

2000 Frederiksberg
Tlf: 38 32 18 20

Fax: 36 45 18 56

Türkiye’den direk getirilen taze sebze ve 
meyveden, bakliyata, makarnaya, sucuğa 
pastırmaya, peynire, yoğurda ve sabuna 
kadar evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz 

fi yatlarla temin edebileceğiniz 
marketimize mutlaka uğrayın

Tüm sebze ve 
meyvelerimiz 
Türkiye’den 

ithal 
edilmektedir.

Danimarka’da Türk mamüllerini satan en büyük market
Türkiye’nin 
tadı size 
çok yakın

Nørrebro Bazar ApS
Evinizin tüm gıda ihtiyacını en ucuz fi yata karşılayabileceğiniz tek adres

Türkiye’nin 
tadı size 

çok yakın

Hergün saat 08.00-20.00 arası açığız

Otoparkımız 

ücretsiz
dir

Geniş otopark 

olanağımızla 

alışverişin
izde 

kolaylık

BAKTAT 

ürünler
i 

Danimark
a

 bayisi

Yağlı, az yağlı 
Türk beyaz ve 
kaşar peyniri 

ile sade, 
kaymaklı 
yoğurt 
çeşitleri

Dana, tavuk ve 
hindi etlerinden 
üretilen kaliteli 
ve ucuz Türk 
sucuk, salam 
ve pastırma 

çeşitleri

Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek 
Ramazan Bayramı kutlu olsun
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Mehmet Yılmaz   Tlf: 40 27 89 89 
(Hergün saat 10.00 - 23.00 arası servisimiz vardır)

Montajlarımız tüm Jylland bölgesinde mevcuttur

Danimarka´da Digiturk´ün teknik servis uzmanı

            Nisan/April 2007haber24   Nisan/April 2007 25   haberHABER

SAT-EXPRESS Mehmet Yılmaz
Tlf: 40 27 89 89

Özel eğitim almış, 
profesyonel kadromuzla

istediğiniz uyduyu 
kuruyoruz.
EUTELSAT 

W3(Digiturk)
TURKSAT

ASTRA
HOTBIRD
HISPASAT
ARABSAT

SIRIUS
THOR

Tüm Kopenhag ve 
çevresi için Digitürk 

ev servisi ücreti 
100,- kr. 

Çanak ayarlanması 
ücreti ise 

300,- kr’dan 
başlayan fiyatlarla

DIGITURK

Cihaz tamiri yapılır

Danimarka’nın 
her yerine 

ürünlerimizi posta 
ile gönderiyoruz.

Sorularınızı
 info@sat-express.dk 

adresine yazınız.

Johan Monggard, Lene Søborg

U
anset om du søger 
job som lingeri-
sælger, laborant, 
direktionssekre-

tær eller grafiker, kan det 
være, at du skal vedlægge 

”et vellignende foto”. 
”For at kunne sætte an-

sigt på din ansøgning”, som 
b.young skriver på Jobnet, 
hvor virksomheden søger en 
grafiker. 

- Vi vil gerne have et bil-
lede, fordi det kan være 

med til at danne et indtryk 
af personen. Og så er det 
rart at have set ansøgeren, 
inden hun eller han kommer 
til samtale, forklarer Helle 
Vestager, der marketingma-
nager hos i b.young. 

HK’s juridiske afdeling har 

indenfor det seneste år regi-
streret 50 opslag, hvor an-
søgerne skal vedlægge foto. 
En søgning på Jobnet, der 
er Jobcentrenes (tidligere 
Arbejdsformidlingen) portal 
på nettet, giver 11 annoncer, 
som stiller krav om foto. 

HK’s næstformand, 
Mette Kindberg, finder 
det stærkt betænkeligt, 
at så mange chefer vil se 
billeder af ansøgerne. 

- Vi frygter, at det er en 
ny måde at omgås loven 
om forbud mod forskels-
behandling. Når virksom-
hederne ikke må søge efter 
folk med en bestemt alder, 
hudfarve eller religion, be-
der de bare om et foto. Så 

er det let for dem at se, hvem 
der er for tykke, for gamle 
og for mørke til at komme 
til samtale, siger hun. 

Virksomhederne, der an-
noncerer, afviser, at de bru-
ger billederne til sortering 
og diskrimination. 

- Vi beder ikke om foto for 
at sortere folk fra på grund 
af deres alder - det kan vi jo 
alligevel læse ud af ansøg-
ningen. Det er heller ikke 
for at skille udlændinge fra. 
Vi er en international virk-
somhed, hvor det kan være 
en fordel med en anden bag-
grund end dansk, siger Helle 
Vestager fra b.young. 

Da Danske Slagterier søg-
te en ny direktionssekretær/

chefsekretær i Berlingske Ti-
dende onsdag den 7. februar, 
skulle ansøgerne også med-
sende et foto. Det beklager 
Kirsten Brandt, personale-
udviklingschef hos Danske 
Slagterier, da hun bliver 
bedt om en forklaring. 

Vi skriver normalt ikke, at 
der skal være billede med i 
en ansøgning. Annoncerne 
har ikke været igennem 
mine hænder. Hvis de hav-
de det, ville der ikke havde 
stået, at der skulle foto med 
ansøgningen. For jeg synes, 
det er en dum ide. Jeg tror 
ikke, at vi i fremtiden vil 
skrive, at der skal være bil-
lede med i en ansøgning, si-
ger hun.

”Send venligst vellignende foto”
Det kræver mange arbejdspladser, når de skal ansætte nye folk. Et forsøg på at omgås loven, frygter HK. 

HK jagter billedsynderne 
Ifølge loven om forbud mod 
forskelsbehandling må virk-
somhederne ikke diskriminere 
på grund af alder, handicap, 
religion, tro, race og politiske 
holdninger. Det gælder både 
ved ansættelser, forfremmelser 
og afskedigelser. 
HK har anmeldt en lang række 
virksomheder, der har annon-

ceret efter folk i en bestemt 
alder. Det er ifølge bekendtgø-
relsen bag loven en klar over-
trædelse af loven og straffes 
med bøder på op mod 3.000 
kroner. HK’s juridiske afdeling 
fører samtidig sager mod virk-
somheder, som mistænkes for 
at fyre de gamle, handikappede 
og folk med anden etnisk bag-

grund end dansk. 
HK vil nu også sætte en klap-
jagt ind på virksomheder, der 
kræver fotos vedlagt ansøg-
ninger. Medlemmer, der falder 
over annoncerne, opfordres til 
at kontakte HK. Samtidig vil HK 
registrere og anmelde annon-
cørerne, når HK opdager dem 
på nettet og i aviser. 

150,-

DIGITURK    SAT-EXPRESS 
www.sat-express.dkMalmø`ye servisimiz vardır

Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46Tlf: 3583 3329 - 26 50 34 46
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İMALATTAN HALKA
«««««

İMALATTAN HALKA
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Hafta içi :
Cumartesi-Pazar günleriCumartesi-Pazar günleri 10.00 -16.00

AÇILIŞ SAATLERİ:

Nişan, düğün vb. her türlü toplantı ve özel günlere  börek, sandviç 
çeşitleri ile hakiki Türk baklavası, kadayıf, tulumba tatlısı, tatlı çeşitleri ve 

kuru pasta verilir. 
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Kendi işiniz mi var yoksa iş kurmak üzere misiniz?

İşte size sunduğumuz 5 avantaj

Cazip sigorta olanakları
DANA-Net aracılığıyla ücretsiz danışmanlık, hukuk, satış vb.
Diğer iş sahipleri ile ilişki olanakları
İşinizi geliştirme amaçlı etkinliklere katılma olanakları

Bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz

Çifte vatandaşlık konu-
sunun gerilime neden 
olduğu Hollanda’da 

Türk göçmenlerin merke-
zinde bulunduğu yeni bir 
tartışma alevlendi... 

Ülkenin en etkili 2 partisi 
çifte vatandaşlığı olan Türk-
lerin Türkiye’de askerlik 
yapmasının önüne geçilme-
sini talep etti. Alman Basın 
Ajansı (dpa), partilerin hü-
kümetten NATO’ya baş-
vuruda bulunup durumun 
değiştirilmesini istediğini 
kaydetti. 

Partiler bir süredir Hol-
landa basınında yer bulan 
konu hakkında Dışişleri 
Bakanı Maxime Vehagen 
ve Savunma Bakanı Mein-
dert van Middelkoop’dan 
açıklama istedi. 

‘AKIL ALMAZ DURUM’ 
Çift pasaportlu Türklerin 
Türkiye’de askerlik yapma-
sının “milliyetçi duygularını 
artırıp, Hollanda’ya entegre 
olmalarını zorlaştırdığını” 
iddia eden Özgürlük Par-
tisi (PVV) lideri Geert Wil-
ders bu uygulamanın ülke 

çıkarlarına aykırı olduğunu 
söylüyor. 

Wilders, “Hollanda’da otu-
ran birinin tek pasaportu 
olmalı. Başka bir ülkede de 
askerlik yapmamalı. Türk 
pasaportlarından vazgeç-
meleri problemi otomatik 
olarak ortadan kaldırır” 
dedi. 

Hıristiyan Demokrat Parti 
(CDA) de Türkiye’nin çifte 
vatandaşlığı olanları asker-
liğe çağırmamasını isterken, 
CDA üyesi Karien van Gen-
nip partisi adına bu konuyu 

en çok dile getiren isim. 
Van Gennip, “Türk asıllı 

bir Hollanda vatandaşının 
burada askerlik yapmış 
olduğu halde Türkiye’de 
yeniden askere çağrıldığı-
nı duyduk. Bu anlamsız ve 
akıl almaz bir durum” diye 
konuştu. 

Öte yandan Sosyalist Parti 
(SP) ise, “Türkiye’nin uzun 
mevzili vatandaşlık tavrını 
bırakması gerekiyor. Coğra-
fi sınırları dışındakileri bı-
rakmaları gerekli” yorumu 
yapıyor. 

Çift pasaportlular askerlik yapmasın 
Hollanda’da iki siyasi parti çifte vatandaşlığı bulunan 
Türklerin ülke dışında askerlik yapmasının engellen-
mesi isteğiyle hükümete başvurdu.. 

Danimarka’da konut 
sahibi olan yaban-
cıların sayılarında 

önemli artış olduğunu kay-
deden emlak şirketleri, ya-
bancıların Villa semtlerine 
taşınarak, zengin aileler sı-
nıfına girdiklerini ve bütçe 
durumlarının satın aldıkla-
rı evin borcunu ödemeye ye-
terli olduğunu belirttiler. 

Ülkenin önde gelen emlak 
şirketleri durgun olan piya-
sanın yabancılar sayesinde 
canlanmaya başladığını bil-
dirirken, HOME şirketin-
den bir yetkili, Odense şeh-
rinde ev satın alan yabancı 

oranının 2000 yılında yüzde 
10 civarında iken bu oranın 
2007 yılında yüzde 40’a yük-
seldiğini söyledi. 

Bir başka büyük emlak şir-
keti EDC’den bir yetkili de, 
yabancıların konut piyasası-
na canlılık getirmeye başla-
dıklarını belirterek, “Daha 
bir kaç ay önce, yabancıla-
rın konut satın alabilecek 
güçte olduklarını söylemiş 
ve konut satın almaları 
çağrısında bulunmuştuk. 
Şimdi emlak şirketimizin 
her bölgedeki şubesine çok 
sayıda yabancı geliyor ve ev 
satın alıyor” dedi.    

Yine aynı şirket yetkilisi, 
önümüzdeki yıllarda villa 
semtlerinde yabancı asıllı 
ev sahiplerinin Danimarka-
lıları geçeceğini öne sürdü 
ve,  “İş sahibi olan ve eko-
nomisini düzelten yabancı-
lar, bulundukları bölgeden 
ve yakınlarından ayrılmak 
istemedikleri için daha önce 
oturdukları bölgeye en ya-
kın villa semtlerinden ev 
satın alıyorlar. Ekonomile-
ri de iyi olduğu için de ko-
nut kredisi almakta güçlük 
çekmiyorlar” dedi.

(Haber)

Ev sahibi yabancı sayısı artıyor
Danimarka’da konut sahibi olan yabancıların sayıları 
hızla artıyor. Emlak şirketleri, uzun zamandır durgun 
olan emlak piyasasının yabancılar sayesinde canlan-
maya başladığını bildirdiler. 
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ÖZ KONYA KEBAB & RESTAURANT
Tüm dost ve müşterilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutlarız

Frederikssundsvej 14-16         2400 København NV        Tlf: 39 62 27 22

Tamamen helal, en taze malzemelerle hazırlanmış sulu yemek çeşitlerimiz, nefi s çorbalarımız, 
kebaplarımız, tatlılarımızla aileniz ve dostlarınızla birlikte sizleri ağırlamaktan kıvanç duyacağız. 

Restoranımızda aile için özel salon, çocuklar için oyun odası ve mescit bulunmaktadır.  

HABER 
Haberciliğin zevkli 
dünyasına HABER’de 
adım atın!

Haber, gazetecilik 
mesleğine merak duyan 
okurlarına sayfalarını 
açıyor!

■ Dijital kameranız varsa
■ İnternet kullanıyorsanız
■ Haberciliğe meraklıysanız

Yaşadığınız bölgedeki 
sosyal, kültürel, sportif 
olayların resmini çekin. 
ister Danca, ister 
Türkçe yazın. Gönderin.
imzanızla yayınlayalım.

Daha fazla bilgi almak için 
haber@haber.dk 
adresine e-posta 
göndermeniz yeterlidir. 

Türkçe, dünyaya kaç kelime verdi? 
TDK’nın, yabancı dillere geçen sözcüklerden oluşturduğu sözlükte yaklaşık 8 bin 
500 madde bulunacak

T
ürk Dil Kurumu, 
Türkçeden diğer 
dillere geçen söz-
cükleri “Türkçe 

Verintiler Sözlüğü” adıyla 
bir araya getirerek yayım-
lamaya hazırlanıyor. Bey-
kent Üniversitesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü Öğre-

tim Üyesi Prof. Dr. Günay 
Karaağaç’ın 10 yıllık çalış-
ması sonucunda hazırla-
nan sözlüğe göre, Türkçe, 
aralarında Çince, İngilizce, 
Ermenice, Rumence, Yu-
nancanın da bulunduğu çok 
sayıda dile 20 bini aşkın 
sözcük verdi.

TDK Danışmanı Prof. Dr. 
Recep Toparlı, şimdiye ka-
dar Türkçeye Arapça ve 
Farsça gibi dillerden geçen 
sözcüklerin kitaplaştırıldı-
ğını, böyle bir çalışmanın 
ilk kez yapıldığını belirte-
rek, kitabın önümüzdeki 
aylarda basılacağını söyle-

di. Çalışmayı yapan Karaa-
ğaç’a göre ise dünyada bir 
dilden başka dillere giden 
sözcükleri bir araya geti-
ren başka bir sözlük yok. 
Türkçe’nin imparatorluk 
dili olmasının, çok sayıda 
komşu ülkeye sözcük ver-
mesine neden olduğunu be-

lirten Karağaaç, “Kitapta 8 
bin 500 madde var. Tek tek 
sözcük olarak değerlendir-
diğimizde ise 20 binden faz-
la sözcük var” dedi.

(Kaynak: Milliyet)

ABA (Yünden yapılan kumaş):
Rusça.: abá “kalın ipten gevşek dokunmuş kumaş” 
Ermenice: aba “yünlü kumaştan yapılmış palto”
Sırpça: haba “kalın çuha”

AÇIK
Farsça: açig (ağaçsız ve açık yer, alan) 
Rumence: acíc, (üstü örtülü olmayan)
Yunanca: açíh-açiğá (açık açık, açıkça)
çikmaví (açık mavi)

ADA 
Bulgarca: adá, adalíya (adalı) 
Arnavutça: hadë

BABA
Farsça: baba (baba, saygı değer yaşlı)
Rusça: babá, babáy (büyük baba, dede)
Bulgarca: babá, babó, bóba, babáya, babáyko, 
bubáyko 

BACANAK 
Farsça: bacanak 
Rusça: bacınak
Yunanca: bacanákis 

ÇADIR
Çince: chádié’ér 
Urduca: çatr (padişah için kullanılan büyük şemsiye)
Yunanca: çadíri (çadır; dağınık ev veya oda)

ÇAKAL
İtalyanca: sciacallo, jacal, sciacal (avının üzerine 
atılmağa hazır kimse; dehşet günlerinde vurguncu-
luk yapan kimse; gösterişli cenaze törenleri düzen-
leyen kimse)
Fransızca: chacal-chakalELÇİ Çince: é’erqin 
İngilizce: elchee

KÖŞK
Farsça: kûsk 
Fransızca: kiosque 
İngilizce: kiosk, kiosque

Çince 300
Farsça 3000
Urduca 227
Arapça 2000
Rusça 2500
Ermenice 4260
Ukraynaca 800
Macarca 2000
Rumence 3000

Bulgarca 3500
Sırpça 9000
Çekçe 248
İtalyanca 146
Arnavutça 3000
Yunanca 3000
İngilizce 470
Almanca 166

Sırpçada 9 bin 
Türkçe sözcük
Türkçe Verintiler Sözlüğü 
çalışmasına göre, Türkçeden 
diğer dillere geçen yaklaşık 
olarak sözcük sayıları şöyle:

’’Köşk’’ten ’’Baba’’ya
Türkçenin diğer dillere verdiği bazı sözcükler ve anlamları şöyle:
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Evlerimiz mutfak, tuvalet ve her türlü konfor bulunmaktadır. 10 gün içerisinde evler 
teslim edilir. Daha değişik büyüklüklerde  ve komforda satılık evlerimiz bulunmaktadır.

Evlerimiz istenildiğinde gösterilir.  

İsveç’te de artık kesenize uygun cazip 
fi yatlarda ev sahibi olabilirsiniz

Nordenråd ve Uni Consult’tan 
İsveç’te cazip fi yatlarda satılık evler

Nordenråd 
Kompanigatan 4
21135 Malmö
Sverige

Uni Consult
Grøntorvet 6, 1. sal
2500 Valby
Danimarka
Tlf: 0045 - 3630 4 42 
Mobil:0045- 2562 8128

Müracaat:

 70 m2 (3 oda), aylık andel kira 2500 DKK. Perstorp, Malmö’ye 65 km 

50 m2 (2 oda), aylık andel kira 2500 DKK. Christiansad, Malmö’ye 100 km 
48 m2 (2 oda), aylık andel kira 2400 DKK. Perstorp, Malmö’ye 65 km 

46 m2 (2 oda), aylık andel kira 2100 DKK. Christiansad, Malmö’ye 100 km

EV 1:
EV 2:
EV 3:
EV 4:

120.000,- 
DKK’dan 

başlayan fi yatlarla  
İSVEÇ’te 

şok fi yatlarda 
kooperatif 

evleri

120.000,- 
DKK’lık 
evler 

Arsa 
sahibi 

iseniz evinizi 
biz de inşaa 
edebiliriz.

İsveç’teki 
evinizi 

satmak ya da 
kiralamak 

istiyorsanız 
bize 

başvurun

Dansk Luftteknik AS

Peşin fi yatlar:
2 kişilik : 25.000,- 
4 kişilik :30.000,- 
6 kişilik :35.000,-

DKK+Moms 
başlayan fi yatlarla. 

Fiyatlarımıza montaj 
dahil değildir.

Dansk Luftteknik AS
Raadhuspladsen 55, 4. Sal

1650 KBH V
Mobil: 2562 8128

Tlf: 3630 4142

Daha fazla bilgi için :
Sadık Yıldız

Danimarka’nın 
en ucuz sigara 

kabinleri

■ Filtre değiştirmeye gerek yok
■ Enerjiden tasarrufl u
■ Özürlüler için kullanışlı
■ Türkiye’de üretilimektedir
■ 4 haftada teslim
■ 5’in üzerinde siparişlerde cazip indirim olanakları
■ Kabinlerimize teker  taktırmak 5.000 krondur. 

İsteğe bağlı sigara 

kabinleri üretilir.
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En modern dijital teknoloji ile 
en  güzel günlerinizi 
ölümsüzleştirelim

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINIZI ÇEKTİRİN

Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovre
 Avadøre Station Bycenter (Store Hus)

Tlf: 36 49 17 76

Danimarka’da ilk Türk dijital profesyonel 
fotograf stüdyosu hizmedinizdedir.

www.fatihcolor.dk

İnsanoğlu hata yapmaktan ders 
çıkarmıyor nedense. Türkiye’de 
Sağlık Bakanlığı’nın bebek-

ler ve çocuklar üzerine yaptırmış 
olduğu ev kazaları araştırmasında 
ortaya çıkan yüzde 34.3’lük sonuç 
arasında demli çaydanlığın dev-
rilmesi de olduğunu bilmek hiç 
şaşırtmadı beni, çünkü bu oran 
Danimarka’da yaşayan Türklerin 
arasında da  yaygınlaşmaya başladı.

Normal şartlarda evimizdeki risk 
faktörleri dediğimiz merdivenler, 
pencere ve mobilyalar başta gelir. 
Sandalye ve diğer tüm mobilyaların 
pencerelerden uzakta olması, yük-
sek binalarda pencerelere takılacak 
parmaklıklar, emekleyen ve yeni 
yürümeye başlayan bebeklerin 
merdivenlerden uzak tutulması, 

bebeğin uyuduğu veya bulunduğu 
yatağın kenarlarının mutlaka 
korumalı olması ‘düşmelere’ yö-
nelik alınacak önlemlerden 
bazılarıdır ve bunun gibi yüzlerce 
sıralayabiliriz.

Bir çok alanda bu itinayı göste-
rirken, aynı itinayı demlenmiş 
çaydanlığı mutfaktan oturma sa-
londaki masanın üzerine getirip ko-
yarken göstermiyoruz.

Bizim micro saniye dalgınlığımız 
masum bebek için yeterli oluyor ve 
birden bebeğin bağırmasıyla, onun 
üzerine döküldüğünü çaresizce 
görüyoruz. 

Çaydanlık imalatçılarının 
çaydanlık devrildiğinde bütün 
demliğin ve kaynar suyun dökül-
mesini nasıl önleyecekleri ko-

nusunda pek yaratıcı olmadıklarını 
düşünebiliriz, ama biz bu konu-
da bir şeyler yapabiliriz. Bizim 
yaratıcılığımız da, demliği bir ter-
mosa, suyunu diğer termosa koya-
rak olur ve hiç olmazsa bu şekilde 
kazalara engel olabiliriz ya da 
çaydanlığı mutfaktan çıkarmamak 
lazım. 

Öyle bir ülkede yaşar hale 
geldik ki, oruçlu olduğumuz için 
araba sürme yasağı teklifi sun-
anlar, bir gün çıkıp çocuklarınızı 
çok yakıyorsunuz diye çaydanlığı 
da yasaklamaya kalkarlarsa hiç 
şaşırmam.

Sevgiyle dostça kalın, 

(Doğan Polat, 
Albertslund Türk Kültür Derneği) 

Çaydanlığı da yasaklamaya 
kalkarlarsa ne yapacaksınız?

Sizden gelenler

Macit ve Rabia Durnal’ın oğlu Temel Durnal 
ile AhmetPerihan Fırat Özata’nın  kızı 
Eda Özata geçtiğimiz Eylül ayında Kopen-

hag’da görkemli bir törenle dünya evine girdi. 
Çok sayıda davetlinin yeraldığı düğünde genç çif-

tin nikahını Kopenhag Belediye Meclisi üyesi Lars 
Rasmussen kıydı. Genç çiftin nikah şahitliklerini 
de Sosyal Demokrat Partili milletvekili Hüseyin 
Araç ile Kopenhag Büyükelçimiz Mehmet Akat 
yaptılar. Biz de Haber gazetesi ekibi olarak genç 
çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

(Haber)

Ömür boyu mutluluklar

Sevgili Haber gazetesi çalışan-
ları.

Öncelikle çağdaş, sağdu-
yulu ve duyarlı yayıncılığınızdan 
ötürü sizleri kutlamak istiyorum. 
Bu yeni ülkemizde yaşamayı seçen 
bizler için hem bu ülkenin kültürü 
ve yasaları ile ilgili bilgiler veriyor-
sunuz hem de yabancı olmamızdan 

dolayı karşılaştığımız zorlukları 
dile getirerek sorunlara çözüm olu-
yorsunuz. Tarafsız ve okura saygılı 
yayınlarınızla, bu toplumun bize 
sunduğu olanaklara ulaşmamızı ko-
laylaştırıyor, gençlerimize ve çocuk-
larımıza kendilerini tanımalarında 
yardımcı oluyorsunuz.

Son iki sayıda talihsiz bir vatan-

daşımız olan Şemsettin Çakıcı’nın 
durumunu ısrarla işlemeye devam 
etmeniz bizleri sevindirdi ve bura-
da yalnız olmadığımızı bizlere gös-
terdi.

Başarılarınızın devamını diliyor, 
ellerinize sağlık dileklerimi iletmeyi 
borç biliyorum.

(Kemal Söyler, Kopenhag)

Yalnız değiliz, siz varsınız

h
a

b
e

rDÜĞÜN FOTOĞRAFLARINIZI ÇEKTİRİN

h
a

b
e

rDÜĞÜN FOTOĞRAFLARINIZI ÇEKTİRİN

Danimarka’da ilk Türk dijital profesyonel 

h
a

b
e

r

Danimarka’da ilk Türk dijital profesyonel 
fotograf stüdyosu hizmedinizdedir.

h
a

b
e

r

fotograf stüdyosu hizmedinizdedir.

h
a

b
e

r

h
a

b
e

r

En modern dijital teknoloji ile 

h
a

b
e

r

En modern dijital teknoloji ile 
en  güzel günlerinizi 

h
a

b
e

r

en  güzel günlerinizi 

Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovreh
a

b
e

r

Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovreh
a

b
e

r

h
a

b
e

r

www.fatihcolor.dkh
a

b
e

r

www.fatihcolor.dkh
a

b
e

r



       Ekim/Oktober 2007haber30   Ekim/Oktober 2007 31   haberHABER

Gulvafslibning 
Olie-Lud-Lakbehandling

Ayrıca merdiven ve ahşap tezgahların 
bakımlarını yaparak ev ve işyerlerinizin 
daha güzel hale gelmesini sağlıyoruz.

 ■ Aşınmış parke yüzeylerinin zımpara   
    ile silinmesi, 
 ■ Dolgu verniği ve cila sürülerek 
    parkelerinizin yenilenmesi, 
 ■ İsteğinize bağlı parke bakım ürünleri.

Danimarkaca zor bir dil mi?
Biz kolaylaştırıyoruz

Kendi dilinizde de Danimarkaca öğrenme imkanı 
Kopenhag Dil Okulu’nda

Københavns Sprogcenter
Valdemarsgade 16

1665 V
Tlf. 33 21 31 31 

www.kbh-sprogcenter.dk
Kontoret er åbent mandag til torsdag 10-14 

Fredag 10-12 og Mandag, onsdag og torsdag aften 16-20.

HABER
SİZİ MÜŞTERİLERİNİZLE 

BULUŞTURUR
HABER’ İLAN VE REKLAM 

VERMEK İÇİN 

haber@haber.dk
mail adresine yazınız 

ya da
3024 5538’i arayınız

HABER
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Etkinliklerin adresi 

www.club-alaturca.dk

Her çocuk yeni bir dünyadır

Çocuklarımızın MaviGün’ün desteğine, 
MaviGün’ün de sizin desteğinize ihtiyacı var

www.mavim.dk       mavi@mavim.dk
Tlf.: + 45 2060 1904

MaviGün

PAMUKKALE’DE SATILIK 
ARSA, BAHÇE ve EV

Glostrup’ta kuaför salonunda 
çalışacak Danimarka’da kuaförlük 

eğitimi almış, 20-30 yaşlarında 
kuaför aranıyor.

Müracaat
Tlf: 20 22 72 04

Denizli, Pamukkale yolu 
üzerinde ve Pamukkale’ye 

yaklaşık 2 km uzaklıkta, benzin 
istasyonu karşısında 1308 m2 

arsa satılıktır. 
Yine Pamukkale yolu üzerinde 
bulunan Küçükdere köyünde 

2 katlı bir ev ile içinde her türlü 
meyva ağacı ile zeytin ağaçları 

bulunan 2 dönümlük bahçe 
de satılıktır. Her üçünü almak 

almak isteyenlere fi yatta kolaylık 
sağlanacaktır. 

ELEMAN ARANIYOR

DİDİM’DE ARSA

Müracaat:
kahraman@comxnet.dk ya da 

tlf. + 45 21 27 17 44 (Kopenhag)
ya da +90-242- 34 46 492 (Antalya)

Didim’de 300 m2 tapulu ve parselli 
arsamız satılıktır.
TLF: 2292 7512

D
animarka’da iş 
dünyasına atı-
lıp başarılı olan 
gençlerimizin sa-

yısı gün geçtikçe artıyor. 
2000 yılında aile birleşimi 

yoluyla Danimarka’ya gelen 
27 yaşındaki genç işadamı 
Fatih Dökmetaş da kuaför-
lük, inşaat ve dijital fotoğ-
rafçılık alanında başarı ba-
samaklarını hızla tırmanan 
bir gencimiz. 

Antalya’da Akdeniz Üni-
versitesi İngiliz dili ve Ede-
biyatı’nın tamamladıktan 
sonra anne mesleği olan 
kuaförlük eğitimi de alan 
genç Fatih, annesinden öğ-
rendiği kuaförlük mesleğini 
Danimarka’da da başarıyla 
sürdürüyor.

Halen Antalya’da iki ku-
aför salonu bulunan genç 
işadamının başkent yakın-
larındaki Avedöre kasaba-
sı ile Kastrup’ta ve Ring-
sted kentinde Hargalleriet 
adında adında üç kuaför 
salonu bulunmakta. Dani-
marka’ya geldikten hemen 
sonra Avedöre kasabasın-
da açtığı kuaför salonunda 
yanında yetiştirdiği Bekir 
Çavuşoğlu ve Foroghi ile 
birlikte diğer salonlarını 
yürüten genç işadamı Dna-
imarka’da Hargalleriet ku-
aför salonu zinciri kurmayı 
hedefliyor. 

Genç işadamı kuaförlükle 
de sınırlık kalmayıp, inşaat 
sektörü ve dijital fotoğrafçı-
lık alanına da Fatih Color 

adıyla 10 ay önce adım attı. 
Çektiği dijital fotoğraflarla 
beklediğinden daha güzel 
bir taleple karşılaştığını 
söyleyen Fatih Dökmetaş, 
“Kalite ve fiyat konusunda 
Danimarkalı fotoğrafçılar-
dan daha cazip olduğumuz 
için vatandaşlarımız bizi 
tercih ediyorlar” diyor.  

İnşaat sektörüne Antal-
ya’da atıldığını ifade eden 

genç işadamı, “16 dairelik 
bir apartman inşaatı pro-
jesini tamamladığını ve şu 
anda 22 dairelik başka bir 
inşaat projesinde bitirmek 
üzere olduğunu belirtiyor. 

Genç yaşta başarılı olma-
nın haklı gururunu yaşa-
yan bu genç işadamına da 
biz başarılar diliyoruz. 

(Haber)

Başarının haklı gururu

Alanya, Mahmutlar’da 2006 yılında yapılmış olan 2 odalı, 2 büyük 
balkonlu ve 2 banyolu 120 m2 büyüklüğündeki daire satılıktır. 
Klimalı, beyaz eşyalı ve mobilyalı olan daire, fi tness salonu, 
saunası ve yüzme havuzu bulunan bir kompleks içindedir. 

Denize 500 metre uzaklıktaki daire tatil için mükemmel bir yerdedir. 
Fiyatı: 82.000 Euro 

Alanya’da Mahmutlar’da satılık daire
ALANYA’DA SATILIK DAİRE

Müracaat: Kim Hansen
0045 + 2627 9525
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Napoli Klasik Bale’nin en güzel örneklerinden biri
23 Ekim, Saat: 20.00

Kırmızı balon Bütün aile için bale
15 Ekim, Saat: 14.00

Örümcek ağı Tiyatro oyunu ve siyasi hiciv 
1 Kasım, Saat: 20.00

Tartuffe Mizah ve muhteşem kostümler bu oyunda
29 Ekim, Saat: 20.00

Kraliyet Tiyatrosu
- Danimarka’nın ulusal sahnesi

Kraliyet tiyatrosuna hiç gitmediniz mi? 
O zaman, Klub teater-2-nights tam size göre
40 Kronluk tanıtım biletleriyle opera, 
tiyatro ve bale izleyebilirsiniz.

www.kglteater.dk adresinde “ungdomstilbud” 
menüsü altında bilet rezervasyonu yapabilirsiniz
Klub Teater-2-nights broşürünün adresinize gönderilmesini 
istiyorsanız 33696981 numaralı telefonu arayınız

2007 yılında aşağıdaki gösteriler 
arasında seçim yapabilirsiniz.
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Göçmenlere iş dünyasının kapısını açan  
dernek Foreningen Nydansker

HABER

����������������������
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������

������������������������������������������
������������������������
�����������������

������������������������������������
��������
�������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������

����������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������

��������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������

�������������
��������������������������������������������������
���������������������
������������������������������������������
�������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������
�������
��������������������������
�������������������
����������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������

��������������
����������������������������������

����������������������������������
������������������������������������������������
�������������������
�������������������
�����������������������
�����������������������
���������
�����������������
����������������������

�

�����������������������������������������

����������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������

��������������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������
�����
������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������
�������������������

��������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������������

����������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������������������������������
������������������������

�����������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������
�����������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������
�����������������
�����������������
�����������������������
�����������������������������
��������������������������������������������
���������������

����������������������������������������������
���������
��������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������

�

����������������������������

��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������

������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������

������������
��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������

����������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������

����������������� �����������

������������� �����������

������������ �������

������������� ����

������������� ����������

�������������������������������� ��������������������������������������������

�

���������	
����������������
����������	
���
���������������������������������

�

��������������������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������	���������������������������������������������� ���!����
"�������
������# " $��	��������%����������	����������������������������
����������������������������������������������������������%������������
���	����������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������	�������������������������������
���	
��������������������������������������������	�����������������
�����������������������������������������
�
����������������������
&���������������������������������������������������������������
	
���������������������������������������
���������������������'�
����	�������������������������������������������������������������
������������	
�������������(������������
��������	
������������������
����������������	���������������	�����������	
�����
������������������
��������������������������������	
����������������
�����
��
�
������������
������������������������(�
���������������������������������������
��������	
������������������
����	�����������������	
������������)���������������������������
����������	�����*�%����
�+������������������������	
�������
�������%�!�������!�������������������������
����������	��������������	
������
�
����
���
�
�������������������������������������������������������������������
,��������-������,��%������..�/0�12�33��4��555������������������������
��������������� ���!����"�������
�������������
�������������������
������������
�
6��!���������������������������������������������������������������
�78�������������'� ���!����"�������
�����������������������������
���������
�����������������	�������������������������������
�
 ���!����"�������
��������������������������������
�������������
�������������������������������������������������������������������������
�������%��������������������������������������������������
�
 ���!����"�������
������# " $���������������������������

F
oreningen Nydansker 
(Yeni Danimarkalılar 
Derneği), vasıflı, eğitimli 
göçmenlere iş bulmak ve 

göçmenlerle iş piyasası arasındaki 
engelleri kaldırmak amacıyla için 
kuruldu. Danimarkalı işyerlerine 
ve kurumlara göçmenler hakkında 
danışmanlık yapan ve göçmenleri 
işe almalarını sağlayan dernek, 
Danimarka iş dünyasının yaşadı-
ğı işgücü açığını kapatmak ve iş-
yerlerine çeşitlilik kazandırmaya 
çalışıyor. 

Danimarka’daki kamu ve özel 
kuruluşların da desteğini alan 
dernek, en iyi uyumun işyerinde 
gerçekleşeceği inancıyla hareket 
ediyor. 

Foreningen Nydansker öncülü-
ğünde, 2006 yılında, işgücü açığı 
olan şirketlere göçmen işçi sağla-
mak ve işverenlerle göçmen kö-
kenli işçiler arasında bir iletişim 
kurmak amacıyla “jobnetvaerk for 
nydanskere” adında bir oluşum ku-
ruldu. Bu oluşumda, göçmen üyeye 
sahip 90 değişik dernek ve kuruluş 

temsil ediliyor. Bu oluşumda yera-
lanlar işyerleri tarafından gönde-
rilen iş ilanlarını kendi üyelerine 
duyuruyorlar. 

Bir çok şirket ve kuruluş da bu 
oluşumdan büyük yarar gördü-
ğünü belirtiyor. ’Jobnetværk for 
nydanskere’ aracılığıyla iş ilanla-
rını göçmenlere duyurmayı başar-
dıklarını belirten IT- og Telestyrel-
sen’den Camilla Kristensen, “Bu 
oluşum fikri çok iyi. Bu oluşumu 
biz de kullanmaya başladık ve iş 
ilanlarımızı bu oluşum aracılığıyla 

duyuruyoruz” diyor. 
Göçmen kökenli işçi arayan ve 

’Jobnetværk for nydanskere’ olu-
şumundan yararlanmak isteyen 
işyerlerinin yapacağı tek şey Fo-
reningen Nydansker’e iş ilanlarını 
göndermek. Dernek, bu iş ilanını 
tüm üye dernek ve kuruluşların 
temsilcilerine  mail ile bildiriyor 
ve aynı zamanda derneğin kendi 
sitesinden de duyuruluyor. 

Oluşumdan sadece göçmen işci 
ihtiyacı duyan işyerleri yararlan-
mıyor. Bu oluşum işsiz göçmenlere 

de iş borsası ve benzeri ortamlarla 
olanaklar hazırlıyor.

Herhangi bir sendika ya da siya-
si partiye bağlı olmadan bağımsız 
olarak faaliyet gösteren Fore-
ningen Nydansker, 1998 yılında 
kuruldu ve uyuma ağırlık veren 
150’ye yakın şirket ve kuruluşu 
bünyesinde barındırıyor. 

Dernek hakkında daha geniş bil-
giyi derneğin internet sitesinden 
(www.foreningen-nydansker.dk) 
edinebilirsiniz. 

(Haber)

KAST MEDIA er din portal til etniske minoriteter
Vælg 

HABER og ALKHABAR
 til dine annoncer

 Vi skaber kontakt til nye kunder

Türkiye’ye 
seyahatlerinizde 
en ucuz, 
en güvenilir
Tek gidiş 475,-ALANYA

Başlayan fiyatlarla direk İstanbul’a uçak

595,-
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sayesinde

Fiyat listesi için www.b-beauty.dk

İstenmeyen 
tüylere 

son

Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 10.00 - 18.00                          Hundige Center 2A, 2sal ved Kiosk Bien
Lørdag kl. 10.00 - 16.00                  Tidsbestilling på telefon 43 69 69 89 

Güzellik salonu

İlk üç kalıcı epilasyonda 
(permanent hårfjerning) 

indirim.
4. seanstan sonra 

indirim

%25

%40

AYLIK HABER-YORUM GAZETESİ/DANSK-TYRKISK MÅNEDSAVIS
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HABER
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 www.haber.dk

Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

ISSN: 9771602-985002

H

DÜĞÜN SALONLARI

Düğün,Nişan, 
Kına Gecesi, Doğum Günleri 

ve her türlü eğlenceniz için bizi 
arayınız.

Tlf: 36 305 306

MOSAİK
www.mosaiksalon.dk

DÜĞÜN SALONU  
DÜĞÜN, NİŞAN, SÜNNET, KINA 
GECESİ, DOĞUMGÜNÜ, FİRMA 

EĞLENCELERİ İÇİN 
MART AYI SONUNDA 

HİZMETİNİZDEYİZ. 
Daha fazla bilgi ve rezervasyon için 
sayfa 11’deki reklamımızı görünüz

ROYAL

Gazeteniz HABER’in 
gelecek sayısı 12 Ekim’de 
yayınlanıyor

www.satdiscount.dk 
Tlf: 5188 8675 - 6030 3587

Navigatörlerimizde 
Danimarka ve 
Avrupa’nın tüm 
kentlerinin yanısıra 
Türkiye yol haritası da 
bulunmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için 
bizi arayın. 

1.200 krondan 
başlayan komple 
set fiyatlarla 
kampanyamız 
devam ediyor.

SATDISCOUNT

Sayfa 8
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Vester Farimagsgade 6   1606 København V
Tlf:  3393 7262             www.travelhouse.dk

PEGASUS HAVAYOLLARI VE TRAVEL HOUSE’TAN  
DANİMARKA’DAKİ VATANDAŞLARIMIZA 

ÖZEL RAMAZAN İNDİRİMİ

Terör korkusu hortladı

1
1 Eylül’ün yıldönü-
münde terör eylemi 
gerçekleştirileceği kor-
kusu nedeniyle tüm 

dünyada endişe yaşanırken, 
Danimarka’da bir terör hüc-

resi çökertildi. Danimarka ve 
Almanya’da Eylül ayı başında 
bombalı terör eylemi gerçek-
leştirmek şüphesiyle gözal-
tına alınanlar arasına Türk-
lerin de bulunması dikkat 

çekti. Danimarka’da gözaltı-
na alınan 8 kişiden birinin 
Türk, Almanya’da ise gözal-
tına alınan 3 kişiden birinin 
Türk olduğu ortaya çıktı. Da-
nimarka’da gözaltına alınan 

Türk’ün daha sonra serbest 
bırakıldığı ancak tutuksuz 
yargılanmasının devam ede-
ceği öğrenildi. 

René Strandbygaard 

Toplu ulaşım araçlarına terör saldırısı 
gerçekleştirilebileceği korkusuyla 
Danimarka halkı endişeli günler geçiriyor. 

www.haber.dk
haber@haber.dk

Annonce tlf. : 3024 5538 

Tyrkisksprogede 
gratis 

DANSK 
månedsavis

Arabisksprogede
 gratis 

DANSK
månedsavis
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B
u ikon, elekt-
ronik söz-
lük için 
önemli bir 

katkı sayılıyor.
Elektronik ortam-
ların vazgeçilmez 
ikonu ”:-)“ 25 ya-
şında. 

Caegie Mellon 
Üniversitesi Profesör 
Scott E. Fahlman, 1982 
yılında bilgisayara üzerin-
den yaptığı bir yazışmasın-
da, ‘mizah’ın kısıtlı olması-
nı tartışırken, bu üç işareti 
kullanarak, “Yan okuyun, 
sanırım bu karakterler 
şaka kavramını ifade ede-
bilir’’ şeklinde yazmıştı.

Haberin devamı Bu yazış-
mayı okuyanlardan yayılan 
efsanevi ikon, üniversiteler 
arasında hızla yayıldı, pe-
şinden iş dünyası ve tüm 
dünya geldi.

Fahlman ratattığı feno-
menle ilgili, “Küçücük bir 
ikonun bu kadar yaygınlaş-
masını izlemek büyüleyici. 

10 dakikada ürettiğim bu 
işaret bütün dünyaya ulaş-
tı. Bazen merak ediyorum, 
acaba kaç milyon kişi bu 
ikonu şimdiye kadar kul-
landı ve kafalarını yana 
doğru eğdi’’ diyor.

Dilbilimciler, gülücük sim-
gesinin ve diğer ruh halle-
ri için kullanılan ikonların 
e-posta ve diğer elektronik 
mesajlaşmada, insanların 
duygularını doğru ifade 
edebilmeleri için önemli 
bir gelişim olarak değer-
lendiriyorlar.

Uzmanlara göre, 
bugün internet dün-

yasında, renkli 
ikon grafiklerini 
eklemeden duy-
gularımızı tercü-
me edebilmemiz 
düşünülemez bile. 
Çünkü bu ikonlar, 

ses olmadığı zaman 
duygu mekanizması-

nın karşı tarafa doğru 
bir şekilde aktarılmasını 

sağlıyor.
Mesela, farklı cümlelerde 

gülücük ikonu kullanılma-
dığı sürece yanlış ifadeler 
ortaya çıkabiliyor. “Ben 
patronumu çok seviyorum’’ 
sonunda eğer gülücük işa-
reti bulunuyorsa, ciddi ol-
madığını anlayabiliyoruz.

Bu basit ama etkili ikonun 
yıldönümünü kutlamak 
için, yaratıcısı Fahlman ve 
meslektaşları bir yarışma 
başlattı. Bu yarışmada öğ-
renciler insan ilişkileriyle 
ilgili yeni teknolojik fikir-
ler üretecekler.

Gülen yüz 25 yaşında... 
Caegie Mellon Üniversitesi’nden Profesör Scott E. 
Fahlman, 25 yıl önce ilk defa üç işareti kullanarak 
‘smiley face’ ikonunu keşfetti. İki nokta üst üste, tire 
ve bir parentez.

Türkiye’nin yetiştirdi-
ği genç ressamlardan 
Afet Akın’ın, tablola-

rı Kopenhag’da sergilendi.  
Hacettepe Üniversite-

si Güzel Sanatlar Resim 
Ana Sanat Dalından 1988 
yılında mezun olan Afet 
Akın’ın çizdiği sıradışı yağ-
lıboya tabloları Danimar-
kalılar tarafından büyük 
beğeni aldı.

Kopenhag yakınlarındaki 
‘Charlettonlund’da bulu-
nan ‘Sandkassen’ adlı sa-
nat galerisinde 2005-2007 
yılları arasında yaptığı 50 

parçadan oluşan portre ve 
figuratif tablolarını sergile-
yen Akın’ın, özellikle çeşitli 
versiyon ve renkteki yağlı-
boya çıplak kadın tabloları 
büyük ilgi çekti.

Yaptığı tablolarda, kendi 
yüz ve bedeni ile çevresin-
deki insanlardan esinlendi-
ğini belirten Akın, portre 
ve figuratifte sade monog-
ron ve etkiyi önemsediğini 
söyledi.

İnternet vasıtasıyla ta-
nıştığı Danimarkalı sanat-
çılardan aldığı davetle Ko-
penhag’a gelen ressam Afet 

Akın,  yurtdışında ilk kez 
bir sergi açtığını belirterek 
Türk modern sanatın Av-
rupa’da tanıtılması için bu 
tür sergilerin büyük fırsat 
olduğunu ifade etti.

Ressam Afet Akın’ın, Tür-
kiye’de 1999 yılında  Aziz 
Nesin Anısına Karma Sergi, 
1987 yılında 47.Devlet Re-
sim ve Heykel Sergisi, 2003 
yılında Sanat Bayramı (Ha-
sanoğlan-Sanata Saygı Der-
neği), 2005’te Emima Sanat 
Galerisi Karma Sergisinde 
tabloları sergilenmişti.

(Haber)

Ressam Afet Akın’ın Kopenhag 
sergisine büyük ilgi

�����������

������������
�����������

�
��
��
��
�
�
�
�
�
�
�
��
�
��
�
��
�
��

��
�
�
���
�
�
���
�
�
��
�
��
��
��
��
��
��
��
�

���
��������
����������

�������������������������������������������������������



       Ekim/Oktober 2007haber34   Ekim/Oktober 2007 35   haberHABER

Avrupa ulusları, devletleri 
yüzlerce yıl birlerine karşı 

acımasız savaşlar yürüttüler. 
Ama sonuçta bu uluslar bir-
birleri üzerinde, Osmanlılar 
da dahil, kalıcı bir hakimiyet 
kuramadılar. ET KONTI-
NENT I KRIG: SAVAŞLAR 
KITASI AVRUPA tarih kitabı, 

Avrupa’da son 1000 yıl içinde 
yaşanan acımasız savaşların, 
Avrupa kıtasında iç güçlerin 
dramatik güç mücadelelerini 
irdeliyor. Avrupa’nın büyük 
güçlü devletlerinin, tüm acı-
masız savaşlara rağmen bir-
birlerini neden tamamen yok 
edemediklerinin, buna karşın 

Dünya üzerindeki Avrupa 
hegemonyasının arkasında 
nelerin yattığını açıklamaya 
çalışıyor.

Avrupa Tarihi uzmanı Dr. 
Lars Hovbakke Sørensen’nin 
bu tarih kitabıyla, Avrupa’nın 
son 1000 yıllık savaşlar tarihi-
nin irdelenmesine, 843 yılında 
Büyük Karl’ın kurduğu impa-
ratorluğun bölünerek Fransa 
ve Almanya’nın temellerinin 
atılmasından başlanıyor. An-
latıma, Orta Çağın dini ve 

dünyevi uzlaşmazlıkların do-
ğurduğu tüm Avrupa’da ya-
şanan savaşlarla, 1618 – 1648 
büyük 30 yıl savaşıyla devam 
ediliyor. Daha sonra 1700’lü 
yılların sonlarında başlayan, 
tek Kralın hakimiyeti ilkesi-
ne dayanan rejimlerin yıkılışı, 
1800’lü yıllarda ortaya çıkan 
milliyetçi hareketler, bunun 
ardından gelişmeye başlayan 
demokratik akım, 1920’li ve 
1930’lu yılların faşist diktatör-
lükleri irdeleniyor. Nihayet 2. 

dünya savaşı ve bu savaşın bi-
timinden sonraki Avrupa’nın 
birliğe gitme süreci üzerinde 
duruluyor.

Tek kitap olarak yayımlanan 
bu kitap, doğal olarak bir çok 
ciltlik bir yapıtta olduğu gibi 
olayların tüm ayrıntılarına in-
miyor. Ancak bu bir dezavan-
taj da değil. Çünkü 1000 yıllık 
Avrupa Tarihi kolay anlaşılır 
bir şekilde ve içeriğinin özüne 
sadık kalınarak sunuluyor.

ET KONTINENT I KRIG: SAVAŞLAR KITASI 
AVRUPA – Yazar-Tarihçi Dr. Lars Hovbakke Sørensen 
(Århus ve Kopenhag üniversiteleri). Aschehoug Yayın 
Evi.  246 sayfa.

Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... Yeni kitaplar... 

DANSKHEDSMINISTE-
REN: DANCI BAKAN 

- Yeniden Doğuş adlı bu top-
lumsal eleştirel romanın ya-
zarı Gazeteci.Yazar Torben 
Krogh, bu eserinin piyasaya 
çıkışını göremedi. Bu son 

kitabını tamamlamasının, 
hatta kitabın kapak kom-
pozisyonunu onaylamasının 
hemen arkasından, 26 Hazi-
ran 2007’de aniden yaşama 
veda etti.

DANSKHEDSMINISTE-
REN: DANCI BAKAN ro-
manı, adından da kolayca 
anlaşılabileceği gibi ”Dan 
kimliği” konusunu işleyen 
bir toplumsal eleştiri roma-
nı. Roman, keskin bir dille 
ancak mizahi bir dille yazıl-
mış, isim verilmeden (doğal 
olarak bir romanda zaten 

yer almaz) Danimarka Halk 
Partisi desteğindeki VK-hü-
kümetinin yabancılar, göç-
menler ve mülteciler politi-
kasını eleştirici bir toplumsal 
roman.

Romanın kahramanların-
dan Erling Graubøl, Dan 
Bakanlığı’na getirilen, kişi-
liğiyle Danimarka Halk Par-
tili Søren Krarup’u andıran 
Tormod Bindeballe’nin kişi-
sel danışmanıdır ve kendi-
sine Danimarka’yı saf Dan 
ülkesi yapmak için bakanla 
birlikte çalışmak şeklinde 

çok ağır bir görev verilmiştir. 
Tormod Bindeballe, yeni Dan 
Bakanı sıfatıyla, artık Dani-
marka’yı Dan olmayanlardan 
temizleyecektir ve Danimar-
ka’yı saf bir Dan ülkesi ya-
pacaktır. Artık, vatandaşlık 
almışmış, insan haklarıymış 
gibi safsatalar dinlenmeye-
cek, Dan ırkından olmayan 
tüm unsurlar ülkeden sınır 
dışı edilecektir. Bu şekilde, 
gereksiz yasalarla falan va-
kit kaybedilmeyecek ve Dan-
lar’ın ülkesi Danimarka yeni-
den gerçekleştirilecektir. 

Roman, hedefi bu olan kişi-
leri, bir bakana kraldan daha 
kralcı bir şekilde nasıl danış-
manlık yapıldığını, saf Dan 
ülkesi yaratmak hedefi için 
düşünülen planları, bu hede-
fe ulaşabilmek için üst düzey 
görevlilerin yetki sınırlarını 
zorlamalarını, Danimarka’ya 
göçe ilişkin tartışmaları, her 
ne kadar Aziz Nesin kadar 
olmasa da benzeri denilebile-
cek bir üslupla keskin, ancak 
eğlendirici bir dille okuyucu-
larına sunuyor.

MØDOM PÅ MODE (Bekaret 
Modası) adlı bu kitap, 6 ayrı 

olayla Müslümanların yaşadığı ül-
kelerden gelen göçmelerin ve mül-

tecilerin çeşitli konulardaki, özel-
likle de bakireliğe, bekarete ilişkin 
geleneklerini, göreneklerini, gör-
gülerini, kültürlerini, kadın-erkek 
konularına yaklaşımlarını, kolek-
tif bir aile içindeki ahlak anlayışı 
ve bunların gerçek yaşamda nasıl 
uygulandığını Danimarka halkına 
anlatmaya çalışıyor.

Doğal olarak bu konulara yak-
laşım ve ahlak değerleri Müslü-
manlar arasında da farklılıklar 

gösteriyor. Ancak, bir konu var 
ki, bu konu kökeni Türk, Arap, 
Pakistanlı yada herhangi bir baş-
ka Müslüman ülkesinden olması-
na bakılmaksızın bu insanların 
en çok önem verdikleri ortak 
konunun

 ”kızların bekareti, bakireliği ” 
konusu olduğunu ortaya koyuyor. 
Kızın evlenmeden önce bakire ol-
ması, sadece kızın kendisi için de-
ğil, tüm ailenin de şerefi ve namu-

sunun da bir güvencesi.
Kızın zifaf gecesinden önce kız-

lığının bozulması ise tüm sülale-
nin namusuna leke süren onur 
kırıcı bir skandaldır. Bu nedenle 
de bir Müslüman ailede annenin 
yeri güçlüdür, kızlar sıkı kontrol 
altındadır, erkek çocuklar ise daha 
serbesttir. Evlenmek söz konusu 
olduğunda da kendi kendine karar 
vermek biraz sınırlıdır ve evlilik-
ler genelde aileler arasında gele-

neksel görücü usulü ıle gerçekleş-
tirilir. İste, annesi Danimarkalı 
Babası Lübnanlı Kristina Aamand 
ile annesi Pakistanlı babası Hin-
distanlı Asif Uddin bu kitapla bu 
konuları Danimarkalılara anlat-
maya çalışıyorlar. Kitapta ayrıca, 
Danimarka’da yaşayan bazı göç-
men gençlerin bu katı gelenek ve 
göreneklere karşı mücadele ver-
dikleri de yer alıyor.

MØDOM PÅ MODE: BEKARET 
MODASI – Kültür tanıtım ve 
toplumsal tartışma. Yazarlar 
Kristina Aamand ve Asif Uddin. 
Gyldendal Yayın Evi. 184 sayfa. 
199 kr.

DANSKHEDSMINISTE-
REN: DANCI BAKAN 
- Yeniden Doğuş: Top-
lumsal eleştirel roman. 
Gazeteci - Yazar Torben 
Krogh. Gyldendal Yayın 
Evi. 160 sayfa. 159 kr.

Hazırlayan: Muttalip Abat

Yeni film sezonu Danimar-
ka’da da diğer Avrupa 
ülkeleri ile birlikte aynı 
anda başlıyor. 

Kasım ayı sonunda Mahzun Kır-
mızıgül ve Yavuz Bingöl’ün başrol-
lerinde yer aldıkları “Beyaz Melek” 
ve Aralık ayı ortasında da Şener 
Şen ve Kenan İmirzalıoğlu’nun 
başrollerini oynadıkları “Kabada-
yı” filmleri ile sezon açılacak.  

Yeni yılla birlikte ise “evet, İstiyo-
rum” filmi ve ardından Hababam 
Sınıfı serisinin devamı ile Maskeli 
beşler” filmlerinin devamları sı-
rada.

Bu filmlerin yanı sıra henüz hak-
kında fazla ayrıntı açıklanmayan 
ve yönetmenliklerini Cem Yılmaz 
ve ayrıca Yılmaz Erdoğan’ın yap-
tıkları iki film daha gösterimde 
olacak

Kabadayı
“İnşaat” ve “Herşey Çok Güzel Ola-

cak” filmlerinin yönetmeni Ömer 
Vargı’nın yöneteceği filmin başrol-
lerinde Şener Şen, Kenan İmirzalı-
oğlu, İsmail Hacıoğlu, Aslı Tando-
ğan, Rasim Öztekin yer alacak. 

Filminin senaristi ise “Gönül 
Yarası”, “Eşkıya”, “Gölge Oyunu”, 
“Muhsin Bey”, “Fahriye Abla”, 
“Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yö-
netmeni” gibi Türk Sineması’nın 
unutulmaz eserlerini hayata geçi-
ren Yavuz Turgul. 

“Kabadayı”nın Aralık 2007’de 
yurtiçinde ve yurtdışında yaklaşık 
400 kopya ile gösterime girecek.

Meşhur Kabadayılardan Ali Os-
man eski günlerine veda etmiştir. 
Beklenmedik bir anda yıllardır 
görmediği ve aşık olduğu kadının 
izini bulur ve bir oğlu olduğu ha-
beriyle sarsılır. Oğlu Murat, sevgi-
lisi Karaca ile bir barda çalışmak-
tadırlar.

Karaca’ya yıllardır aşık olan maf-
ya üyesi Devran ise kızı geri alabil-

mek için herşeyi göze almıştır. 
Ali Osman’ın artık tek amacı oğlu 

Murat ve sevgilisi Karaca’yı canı 
pahasına korumaktır. Devran için 
hayattaki tek amaç Karaca’dır ve 
yoluna çıkan herşeyi ve herkesi 
yok etmeye hazırdır...

Beyaz Melek
Türkiye’nin en önemli sanatçı-
larından Mahsun Kırmızgül, yo-
rumcu, besteci ve hatta klip yö-
netmeni olarak, sanatçı kimliği ve 
yetenekleriyle Türk müzik dünya-
sına damgasını vurmuş bir sanatçı. 
Doğu kökenli bir müzisyen olarak, 
sanatını özellikle batılı şehirlerde 
milyonlara sevdirmesi de ayrı bir 
başarı öyküsü.

Yıllardır kendisine sinema filmle-
rinde neden yer almadığını soran-
lara “Doğru projenin eline henüz 
ulaşmadığını” söyleyen Mahsun 
Kırmızıgül, artık Türk sinemasını 
senaryosunu kendisinin kaleme al-

dığı, yönettiği ve aynı zamanda rol 
aldığı ‘Beyaz Melek’ ile büyüleme-
ye hazırlanıyor.

Ali’nin (Mahsun Kırmızıgül) 
ve kardeşi Reşat’ın (Sarp Apak) 
babaları Ahmet’i (Arif Erkin) İs-
tanbul’da tedaviye getirmeleriyle 
başlayan olaylar bir kaçma-kova-
lamacaya dönüşür. 

Ahmet’in yolu tesadüfen bir hu-
zurevine düşer. Buradaki yaşlılar 
onun terk edildiğine inanıp, arala-
rında kalmasına izin verirler. Ah-
met yepyeni bir dünya ve o dün-
yanın kahramanlarıyla tanışır. 
huzurevinin ne olduğunu hayatla-
rında ilk defa öğrenen Ali ve Reşat 
bu trajedi karşısında hayrete dü-
şerler; Onların yaşadığı yerlerde 
yaşlı insanların bu kadar yalnızlı-
ğa, vefasızlığa ve hatta şiddete ma-
ruz kalmaları kabullenilemez.

Huzurevindeki bu sıcak ve güzel 
insanların dostluğu karşısında, 
Ahmet onları Diyarbakır’a kendi 

köyüne davet etmeye karar verir. 
Ancak Batı’nın bu yalnız insan-
larını Doğu’nun sıcak ve büyülü 
dostluklarına taşıyan bu yolculuk 
kimi zaman trajik, ama bir o kadar 
da görkemli ve heyecanlı serüvene 
dönüşür.

Evet İstiyorum-Avrupalı gur-
betçilerin günlüğü
Alman – Türk ortak yapımı olan , 
Almanya’da çekimleri gerçekleşti-
rilecek olan. Muhteşem bir komedi 
olan EVET, ICH WILL filminin çe-
kimleri halen devam ediyor. Türk - 
Alman , değişik çevre ve kültürler-
den gelen gençlerin evlenme kararı 
almalarıyla ortaya çıkan engellerin 
komik bir dille Anlatıldığı filme Al-
man basını ve Alman TV kanalları 
şimdiden yoğun bir ilgi göstermeye 
başlamış.

(Haber)

Film sezonu dev isimlerle açılıyor

Şener Şen - Kabadayı Beyaz Melek Evet İstiyorum
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B
u yıl beşinci kez 
düzenlenen Kopen-
hag Uluslararası 
Film Festivali’nde 
en iyi film ödülü 

İzlanda yapımı “Çocuklar” 
(Children) filmine verildi.

En iyi yönetmen ödülü Nor-
veçli Marius Host’a “Mirush” 
(Kanbağı) filmi için verildi. 
En iyi kadın oyuncu ödülüne 
İsveçli Sofia Ledarp, “Birisini 
sevmek” filmindeki rölüyle 
layık görülürken, aynı filmin 
senaryosunu yazan Danimar-
kalı Kim Fupz Aakeson en iyi 
senarist ödülünü aldı. En iyi 
erkek oyuncu ödülü ise He-
artbeat Detector filmindeki 
rolü nedeniyle Mathieu Aal-
ric’e verildi. Jüri Özel ödülü 
ise “Bando’nun gelişi” adlı fil-
me verildi.

Türk filmleri büyük ilgi 
gördü
Jüri üyeleri ara-
sında Tuncel 
Kurtiz’in de 
bulundu-
ğu festi-
valde 11 

film yarıştı ve 
yarışmalı bö-
lüm dışında 
aralarında 8 
Türk filminin 
de bulunduğu 
147 film gösterildi. 

Festival kapsa-
mında gösterilen 
Türk filmleri de 
büyük ilgi gördü. 
8 Türk filminin 
gösterildiği festi-
valde her yıl ol-
duğu gibi bu yıl 
da bir gece Türk 
sinemasına ayrıldı 
ve gecede iki Türk 
filmi birden göste-
rildi. Türk gecesinin bu yılki 
konuğu Özgü Namal oldu. 

24 Eylül akşamı Kopen-
hag’daki Vanlöse Bio’da dü-
zenlenen Türk gecesinde 
Mutluluk ve Adem’in Trenle-
ri filmleri gösterildi. Gecede, 

Zülfü Livaneli’nin roma-
nından uyarlanan 

“Mutluluk” filmi-
nin başrol oyuncu-
su Özgü Namal, 
Danimarkalı ve 
Türk seyirci-
lerle buluştu.

Katılım çok 
güzeldi
“Mutluluk”un 
mesaj kaygı-
sıyla yapılma-
dığını belirten 
Namal şunları 

söyledi: 

“Festival izle-
yicileri genel-
likle özel izle-
yicilerdir. Özel 
kitle buraday-

dı, katılım gü-
zeldi. Alkışladılar. 

Danimarkalı bir ka-
dın Türk filmlerini 
takip ettiğini ve be-
ğendiğini söyledi. 
Bunları duymak çok 
güzel. Film mesaj 

kaygısı ile yapılma-
dı. Herkes anlamak 
istediğini anlasın ve 
yorumlasın, üstüne 
düşeni alsın. Dani-

marka TV’si de töre 
cinayetini sordu. Bu film bir 
kızın özgürlük mücadelesini 
anlatıyor. Hangi dil, dinden ve 
ırktan olursa olsun dünya üze-
rinde kadınlara yapılan zulüm 
veya haksızlıkları anlatıyor. 
Verdiğimiz mesaj evrensel bir 
mesajdır. Herkes gözleri dolu, 
dolu çıktı. Demek ki film çok 
beğenildi”.

Festivalde,  Mutluluk, 
Adem’in Trenleri, Rıza, Ka-
der, Takva, Küçük Kıyamet 
filmleri, Bosporus Blues adı 
altında bir seride gösterilir-
ken, “Polis” European Thrills 
(Avrupa Korku filmleri)’ “Beş 
Vakit” ise “Uluslararası festi-
val favorileri” başlığı adı altın-
daki grupta gösterildi. 

Festivalde Avrupalı 
Türkler
Festivaldeki Türkiye damga-
sı sadece Türkiye’de yapılan 
filmlerin gösterilmesiyle sınır-
lı kalmadı. İsveç’te yaşamakta 
olan gazeteci-yazar Güneş Ka-
rabuda’nın kızı Denize Kara-
buda’nın senaryosunu yazdığı 
ve Korhan Abay’ın başrolünü 
oynadığı İsveç filmi “Kapılara 
Dikkat” ile Ferzan Özpetek’in 
yazıp yönettiği “Saturno Cont-
ro” adlı film de gösterilen 
filmler arasında yeraldı. 

(Haber)

������������������������������������������

�����������������������
���������������������

������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

ÖZGÜN NAMAL HAYRANLARIYLA BULUŞTU. Bu yıl beşinci kez düzenlenen Kopenhag Ulus-
lararası Film Festivali’nin davetlisi olarak Kopenhag’a gelen Özgü Namal festival etkinlikleri dışında ka-
lan zamanını alışveriş yaparak ve gezerek geçirdi. Özgü Namal, Shakespeare’nin ünlü eseri Hamlet’in  
tiyatro eseri olarak ilk kez sahnelendiği Helsingör kentindeki Kronborg Şatosu’nu büyük bir ilgiyle 
gezdi. Özgü Namal Festival kaspamında gösterilen “Mutluluk” ve “Polis” filmlerinin gösterimleri öncesi 
sunuş konuşması yaptı. Vanlöse Bio sinemasında düzenlenen Türk gecesinde ünlü yıldızın hayranları 
Namal’la fotoğraf çektirdiler ve sohbet imkanı buldular. -Foto: HABER.

Kopenhag’dan Özgü geçti
Kopenhag Uluslararası Film Festivali’ne konuk olan ünlü oyuncu Özgü Namal hayranlarından büyük ilgi gördü. 

Danimarka’da tahtın 
dördüncü sıradaki 
varisi Prens Joac-

him, birkaç senedir ilişki 
yaşadığı Fransız Marie 
Cavallier’le 2008 başında 
evlenecek. 
Kraliyetten yapılan açık-

lamada, Kraliçe Margret-
he’nin evliliğe izin verdi-
ği ve evliliğin 2008 ilkba-
harında gerçekleşeceği 
ifade edildi. 
Evlilikten sonra Caval-

lier (31) prenses ünvanı 
alacak. Katolik olan Ca-
vallier’in evlilikten sonra 

Danimarka Evanjelik Lut-
heryen Kilisesi’ne men-
sup olacağı ifade edildi. 
Müstakbel prenses ayrı-
ca evlilikten dolayı Fran-
sa vatandaşlığını bırakıp 
Danimarka vatandaşlığı-
na geçecek. 
Joachim (38), 10 sene-

lik evlilikten sonra Hong 
Kong’lu Alexandra Man-
ley’den boşanmıştı.
Nişan kararının kamu-

oyuna açıklandığı basın 
toplantısında Marıe Ca-
vallier, Joachim’in Tür-
kiye’de birklikte tatil 

yaptıkları esnada kendi-
sine evlenme teklif etti-
ğini söyledi.

Türkiye’de evlenme teklif etti

Foto: Steen Brogaard
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DİNİ SOHBET

RAMAZAN BAYRAMINI 
KUTLARKEN

Dr. İsa KUYUCUOĞLU, 
DTDV Müdürü

Akrabalarımız, kom-
şularımız ve dostla-
rımızın davet edil-

diği iftar sofralarıyla, topluca kılınan 
teravihleriyle, Kur’an tilavetleriyle 
on bir ayın sultanı olan bir Ramazan 
ayını daha geride bıraktık. 
Ramazan Ayı içerisinde yer alan ve 

bin aydan daha hayırlı olduğu bildi-
ren Kadir Gecesinin Kuran’da açıkla-
nan manevi bereketinden yararlanıp 
hep birlikte bayrama ulaşmanın ma-
nevi huzurunu ve mutluluğunu yaşı-
yoruz.
Dinî önemi ve anlamının yanında, 

ortak sevinç ve mutluluk günleri olan 
bayramlar ferdî,  aile ve toplum  ha-
yatımızda önemli bir yer tutmakta-
dır. Bayramlar sevinmemiz ve sevin-
cimizi yakın ve uzak çevremizdeki in-
sanlarla paylaşmamız gereken müs-
tesna zaman dilimleridir. 
Bayram günleri sevinç, neşe ve mut-

luk günleri olmakla birlikte; yapılma-
sı gereken başka görevlerimizde de 
vardır: 
Bayram günlerinde (hayattalarsa ) 

anne ve babamızı ziyaret ederek onla-
rı hoşnut etmek ve hayır duâlarını al-
mak toplumuzda yaygın bir gelenek-
tir. Kur-an’ı Kerim’de Allah’a ibâdet-
ten sonra, anne-babaya saygı ve iyilik 
emredilmiş, onlara karşı “öf” bile de-
nilmesinin doğru olmadığı vurgulan-
mıştır. 
Bayram günlerinde akraba, komşu 

ve arkadaşlarımızı ziyaret ederek, ha-
tırlarını sormalı ve gönüllerini almalı-
yız. Hastanelerde veya evlerdeki has-
taları ziyaret ederek şifa dileklerimizi 
sunmalıyız. Yetim ve kimsesizleri yal-
nız bırakmamalı, bir anne baba gibi 
başlarını okşamalı, ihtiyaçları varsa 
gidermeye çalışmalıyız. Uzak ve ya-
kın çevremizdeki yoksullara ve bakı-
ma muhtaç olan çocuklara yardım el-
lerimizi uzatmalı, onların da bayram 
sevincini yaşamalarını sağlamalıyız. 
Bayramlar aynı zamanda benliğimi-

zi oluşturan ve karakterimizi şekil-
lendiren ahlakî değerlerimizin zayıf-
lama eğilimi gösterdiği günümüzün 
modern toplum hayatında sevgi, say-
gı, aile, akrabalık, komşuluk ve dost-
luk bağlarının güçlendirilmesi gere-
ken özel günlerdir.
Bayram sevincimizi sadece yaşayan-

larla değil; ebedî  hayata intikal etmiş 
olan yakınlarımızla paylaşmak, onlar 
için de hayır yaparak ve dua ederek 
ruhlarını memnun etme gayreti için-
de olmak,
dargın olanları barıştırarak arala-

rını bulmak, her zaman olduğu gibi 
özellikle bayram günlerinde yüce di-
nimizin emrettiği şekilde çevremiz-
deki insanlara iyi davranmak;  kalp 
kırıcı, incitici ve zarar verici davra-
nışlardan kaçınmak ta önemli dinî gö-
revlerimizdendir. 
Bu düşüncelerle Ramazan Bayramı-

nızı en içten duygularla tebrik eder;  
bayramın toplumumuza ve bütün in-
sanlığa barış ve huzur getirmesini 
Yüce Allah’tan niyaz ederim.

kuyucuoglu@gmail.com   

Selahattin Topçu, Beslenme ve 
Diyetetik Uzmanı

Yaklaşık 5 bin yıl önce 
Doğu Asya ovalarında 

keşfedilen soya, son yıllarda sağlık açı-
sından önemi daha iyi ortaya çıkan 
mucizevi bitki haline gelmiştir. Asya 
halkının beslenme alışkanlığında vaz-
geçilmez bir besin olarak yer almakta-
dır. Büyüklük ve şekline göre uzun, yu-
varlak, oval olan soya fasulyesi, hafif 
esmer ya da sarı renklidir. Soya fasul-
yesi, zengin bir protein kaynağı olma-
sı, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu 
amino asitler açısından mükemmel bir 
denge oluşturması yönüyle önemli bir 
besin kaynağıdır. Ayrıca inek sütüne 
karşı alerjisi olanlar için de iyi bir pro-
tein kaynağıdır. 
Düşük yağlı ve soya ağırlıklı bir bes-

lenme portresi bulunana Japonlarda 
kalp hastalıklarının çok az görülme-
si, kalp hastalıkları ve soya ilişkisinin 
araştırılmasına yol açmıştır. Soya çe-
şitlerinin kan lipid seviyeleri üzerinde-
ki etkisi de araştırıldığında soyanın ko-
lesterol seviyesinin düşüşünde önemli 

bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır. Bir-
çok araştırmada, beslenmeye soya pro-
teinin de dahil edilmesinin veya hay-
vansal protein yerine soya proteinini 
almanın kandaki kolesterol miktarını 
düşürdüğü tespit edilmiştir. Soya esaslı 
bir beslenme tarzı olan Asyalı kadınla-
rın göğüs kanserine yakalanma oranı-
nın batılı kadınlara göre düşük olduğu 
bilinmektedir. Daidzein ve genistein 
soya fasulyesinde bulunan iki primer 
isoflavondur. Bu bileşikler, göğüs, ak-
ciğer, kolon, rektum, mide ve prostat 
dahil sayısız kanser tipine yakalanma 
riskini azaltabilmektedir. Menopoz ko-
nusunda yapılan araştırmalar da soya 
fasulyesinin menopozun semptomlarını 
hafifletici etkileri olduğu saptanmıştır. 
Östrojen üretiminin düşmesi menopo-
za işaret edebilir ve bu durumda bir-
çok semptom ortaya çıkabilir. Bu semp-
tomların biri, gece terlemeleri ve sıcak 
basmasına sebep olan, vücut ısısının 
ayarlanmasında karşılaşılan zorluklar-
dır. Araştırmalar, soya izoflavonu tü-
ketiminin menopozsal kadınlarda sıcak 
basması sıklığını ve yoğunluğunu azalt-

tığını göstermektedir. Menopoz semp-
tomları, soya fasulyelerindeki fitoöstro-
jenik faktörler sayesinde hafiflemekte-
dir. Osteoporoz, kemiklerin, kalsiyum 
ve başka minerallerin yokluğu nede-
niyle aşırı derecede gözenekli ve kırıl-
gan hale gelmesine sebep olur. Dinmez 
ağrılar, boy kaybı ve kemik kırılmala-
rı görülene kadar semptomsuz gelişir. 
Soya, osteoporozun önlenmesi ve teda-
visinde yardımcı olabilir. Kalsiyum tu-
zuyla yapılan katkılı soya sütü iyi bir 
kalsiyum kaynağıdır. Soya, kalsiyumla 
birlikte, vücut tarafından kolayca emi-
lir. Ayrıca soyanın yapısında bulunan 
‘genistein’ adlı bileşenin, prostat tümör 
hücrelerinin büyümesini önlediği keşfe-
dilmiştir.
Soya, iyi bir bitkisel protein kaynağı 

olması ve düşük yağ içermesi nedeniyle 
başta çocuk mamaları olmak üzere bir-
çok üründe; unlar, konsantreler, izolat-
lar, tofu, et ve süt ürünleri, balık ürün-
leri, makarna, bisküvi, şekerleme, çe-
şitli sosların yapımında kullanım alanı 
bulmuştur.

selahattin.topcu@haber.dk

Önemli bir besin kaynağı: Soya fasulyesi

Bu sayımızda ve önümüzdeki birkaç 
sayıda diyabet hastalığı hakkında 

bilgi veren yazılar yazacağız. Okumak-
ta olduğunuz yazıda genel olarak diya-
bet hastalığından, gelecek sayılarda ise 
diyabet hastalığında kullanılan ilaçlar 
ve sigara kullanımı ile diyabet arasın-
daki ilişkiden bahsedeceğiz.

Diyabet
Şeker hastalığı olarak da tanınır. Di-

yabet hastalığında, vücut yeteri kadar 
insulin hormonu üretemez. İnsulinin 
görevi, vücuttaki hücrelerin kandan şe-
ker emilimini sağlamaktır. Hücreleri-
miz, şekeri yaşamımızı devam ettirmek 
için bir nevi yakıt olarak kullanır. Insu-
lin, pankreasta beta hücreleri adı veri-
len hücrelerde üretilir ve en çok yemek 
yerken üretilir ve salgılanır.
Danimarka’da yaklaşık 150.000 diya-

bet hastası bulunmaktadır, fakat asıl 
rakamın, bu hastalığa farkında olma-
dan sahip olanlarla beraber yaklaşık 
300.000 (nüfusun yaklaşık % 5-6’si) ol-
duğu tahmin edilmektedir. Bunlardan 
ne kadarının Türk olduğu kesin olarak 
bilinmemektedir, fakat bu sayının ol-
dukça yüksek olduğu tahmin edilmek-
tedir. Türkiye’de diyabet hastalığına 
sahip olan kişilerin oranı yaklaşık % 10 
dur, bu oranın burada yaşayan Türkler 
arasında da yaklaşık olarak aynı oldu-
ğu sanılmaktadır. Bu da, diyabet hasta-
lığının Türkler arasında görülme olası-

lığının Danimarkalılara oranla yaklaşık 
iki kat fazla olması demektir. Bunun 
sebepleri arasında kültür farkı ( yiye-
cek ve içecek alışkanlıkları,  spor ve fi-
ziksel aktivite alışkanlıkları) ve genetik 
farklılıklar gösterilebilir. 

İki farklı hastalık
İki farklı diyabet hastalığı vardır. Tip 1 
diyabet otoimmun hastalıklar grubuna 
dahildir. Yani vücudun savunma meka-
nizması, insulin üreten beta hücreleri-
ni yok eder. Bu çeşit şeker hastalığında 
vücut insulin üretemez. Tip 1 diyabet 
genelde çocukluk çağlarında oluşur ve 
gençlik yıllarında ortaya çıkar. Bu has-
talar, hergün kendilerine insulin şırın-
ga ederek yaşamlarını sürdürürler. 
Tip 2 diyabet, yanlış ve sağlıksız ya-

şam stilinin getirdiği bir hastalıktır. 
Hareketsizlik, şişmanlık (özellikle ka-
rın bölgesinde toplanan fazla kilolar) 
tip 2 şeker hastalığını beraberinde ge-
tiren unsurlardır. Ailenizde eğer şeker 
hastalığı varsa, sizde de bu hastalığın 
ortaya çıkma riski yüksektir.
Tip 2 diyabette vücut insulini yavaş 

ve ihtiyaç olandan daha az üretir. Bu-
nun haricinde, bu üretilen insulin ye-
terli etkiyi gösteremez, çünkü vücut 
hücreleri zamanla insuline karşı direnç 
oluşturur, yani insulin görevini yapa-
maz hale gelir. Vücut hücreleri ihtiyacı 
olan şekeri kandan ememez ve bunun 
sonucu, kandaki şeker miktarı yükselir. 

Bunun belirtileri arasında artan susuz-
luk hissi, sık idrara çıkma, yorgunluk, 
ciltte kaşıntı, ayaklarda zor iyileşen 
yaralar, görme bozuklukları sayılabi-
lir. Bunların haricinde sık tekrarlayan 
mantar enfeksiyonları ya da idrar yolla-
rı enfeksiyonu tip 2 diyabetin belirtile-
ri olabilir. Diyabet, ciddi sonuçlara yol 
açabilen bir hastalıktır. Diyabet hasta-
larının, kalp ve damar hastalıklarına 
yakalanma riski sağlıklı kişilere oranla 
daha yüksektir. Özellikle belli bir süre-
den sonra meydana gelen damar sertli-
ği, damarlarda, göz ve ayaklarda büyük 
hasarlara yol açar. Diyabet, körlük ve 
ampütasyona en büyük sebeptir. Ge-
rekli ilaçlarla kontrol altına alınmayan 
tip 2 diyabet, damar tıkanması ya da 
beyin kanamasına da yol açabilir.

Ne Yapmalıyım?
Aşırı kiloluysanız, sigara içiyorsanız, ai-
lede şeker hastalığı öyküsü varsa ya da 
hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız se-
nede bir kez doktorunuzda kan şekeri-
nizi mutlaka ölçtürün. Bu risk faktörle-
ri dışında eğer yukarıda saydığımız be-
lirtilerden bir ya da daha fazlasına sa-
hipseniz (aşırı susuzluk hissi, sık idrara 
çıkma vs.) doktorunuzu en kısa sürede 
arayın. Diyabet hastalığı ne kadar er-
ken teşhis edilirse o kadar iyidir ve er-
ken başlanan tedaviyle tehlikeli sonuç-
ları önlenebilir.

eczane@haber.dk

Diyabet (Şeker Hastalığı)
Eczacı Vural Koçak, Eczacı Başak Paarup
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C
hin-Gu Kickboxing bu yıl 
dördüncü Nordic Open 
turnuvasını düzenledi.

Danimarka, İsveç, Norveç, 
Finlandiya, Macaristan, Polonya, Al-
many ve Hollanda’dan sporcuların 
katıldığı müsabakalar semi contact, 
light contact, full contact ve lowkick 
dallarında yapıldı.

Danimarka kulübü Chin-Gu 6 spor-
cu ile müsabakalara katıldı.

Kulüp antrenörlerinden Bayram 
Korkmaz alınan sonuçlar için ku-
lübün sporcularına, hakemlerine 
ve diğer yardımcı antrenörlere te-
şekkürlerini dile getirdikten sonra 
bu spora ilginin artmasını istediği-
ni belirtti.

Korkmaz, Bavnehöj İdraetsanlaeg 
salonlarında haftanın 6 günü çalış-
ma yaptıklarını belirterek forma 
kavuşmak isteyen, ter atmak iste-
yen, kilo vermek isteyen, ve hatta 
hazırlanıp müsabakalar için ringe 
çıkmak isteyenlere kapılarının açık 
olduğunu belirtti ve herkesi bekle-
diklerini söyledi. 

Bayram Korkmaz ayrıca Pazarte-

si ve Çarşamba günleri aileler için 
özel programları olduğunu söyledi 
ve 6 yaşından küçük çocuğu olan 
aile üyelerinin de çocukları ile bir-

likte çalışmalara katılabileceklerini 
belirtti. Chin-Gu kulübü çalışmala-
rını görmek isteyenler ilk çalışmaya 
ücretsiz katılabiliyorlar.

(Haber)

HABER

İrfan Kurtulmuş

SPOR YORUM

Futbol’da şiddet yine gündeme damgasını vurdu. Geçtiği-
miz hafta Şampiyonlar Liginde Celtic ile Milan arasında 
oynanan maçta bir Celtic’li taraftarın saha içine girerek 

Milan’ın Brezilyalı kalecisi  Dida’ya saldırması tüm Avrupa’da 
tartışma konusu oldu.

Glasgow’da oynanan karşılaşmada durum 2-1 Celtic’in lehine 
devam ettiği bir sırada 27 yaşında İskoç taraftarın saha içine 
dalarak Dida’nın boynuna vurduğu darbe sonrası Milan’lı kale-
cinin saldırganı kovaladığı esnada aniden kendini yere atması 
olayın diğer bir tartışma konusu oldu.

 Türkiye’de ve dünyanın diğer ülkelerinde futbolun bir eğlen-
ce şöleni olduğunu halen anlayamayan fanatikler mevcut. Ceza-
lar caydırıcı mı? UEFA’nın kuralları kesin ve net. Ülkelerin ve 
kulüplerin uygulamaları aynı netlikte olmalı. 

Celtic bunun örneğini hemen gösterdi. 27 yaşındaki taraftarı-
nı ömürboyu hem kendi sahası hem de deplasmanda oynayaca-
ğı tüm maçlar men etti. Al sana bir anlık öfkenin faturasını. O 
genç İskoç taraftar, gönül verdiği yeşil-beyazlı Celtic renklerini 
artık ekrandan izleyecek hem de yaşadığı sürece...

UEFA’nın vereceği ceza daha henüz belli değil. Sizler bu yazı-
yı okurken belki de bir karar verilmiş olacak.

Milan kalecisi Dida’nın olayı abartarak kendini yere atmasını 
centilmence bulmayan İskoçlar, Brezilyalı kaleciye ateş püskü-
rürken, en ılımlı açıklama Milan kulübünden geldi. ‘Biz Avrupa 
Şampiyonuyuz, verilecek karara itiraz etmek bize yakışmaz’ bu-
yurun bir centilmenlik örneği..

 Bizde, Ligin ilk haftasında Trabzonspor-Sivasspor maçında 
Avni Aker Stadında sahaya girip hakem ve futbolculara saldı-
ran Trabzon taraftarlarının sebebiyet verdikleri olay sonrası 
maçın uzatmada tatil edilmesinde Federasyon kararı turşu kur-
ma misali kavanozda bekletti. Hatta maçın tekrarına karar ver-
di. Allah’tan Tahkim Kurulu sağduyulu davranarak tekrar ka-
rarını bozarak  UEFA kurallarının geçerli olduğuna hükmetti. 

Bazı Trabzonlu futbolcuların 3-0 hükmen mağlup sayılmala-
rına olan itirazlarını basından okuyunca şaşırmamak elde de-
ğil. Yarın öbür gün bir deplasman maçında Trabzonlulara karşı 
saha içinde böyle istenilmeyen bir davranış yapılırsa acaba aynı 
futbolcular maçın tekrar edilmesini savunacaklar mı?

       
Milli Takım son noktada
Sizler bu gazeteyi okurken Türk Milli Takımı 2008 Avrupa Fut-
bol Şampiyonası grup elemelerinde çok önemli iki karşılaşmayı 
oynuyor olacak. Türkiye’nin artık puan kaybına tahammülü ol-
madığı gurubumuzda 13 Ekim Moldova ve 17 Ekim’de Yunanis-
tan maçları büyük önem taşıyor. 

Türkiye artık eleme maçlarının son noktasına doğru yakla-
şıyor. İçinde bulunduğumuz bu ay ve önümüzdeki Kasım ayı, 
2008 Avrupa Futbol Şampiyonasına Türkiye’nin katılıp katıl-
mayacağını belirleyecek önemli zaman olacak.

Gruptaki en önemli rakiplerimizden Yunanistan’la kendi sa-
hamızda yapacağımız çok kritik ve önemli maçta akıllı ve so-
ğukkanlı olan taraf gerek taktiksel gerekse fiziksel anlamda 
maçı alıp götürecek. 

Bu maçın sonucu belki de 2008’e bizi daha çok yakınlaştıra-
cak. Yalnız, Yunanistan maçı öncesi Moldova maçı yabana atıla-
cak bir karşılaşma değil. Bu deplasmandan kesin 3 puan almak 
gerekli. Aksi takdirde moralsiz Türk Milli Takımı İstanbul’da 
Yunanistan maçında iyice bocalar. Yunanistan’ı kendi sahasın-
da 4-1 yendiğimiz o zafer gecesinin tekrarı elbette herkesi mut-
lu edecek.. Fakat unutmamak lazım, Yunanistan  grup lideri 
olarak büyük bir moralle İstanbul’a gelecek. Bu maçın bir İsviç-
re maçı gibi sinir harbine dönüşmemesi en büyük temennimiz. 
Aksini kesinlikle düşünmek istemiyoruz...

Bayramınız Kutlu Olsun....
irfan.kurtulmus@haber.dk

Şiddeti yorumlamak

Bulmaca çözüm Sudoku çözüm
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Aileler için de Kickboxing var

Turnuvada Danimarkalı sporcuların elde 
ettikleri sonuçlar:
Mie Posselt 54kg full contact (1.pl)
Ali Reza Christensen -81 kg lowkick (1.pl)
Nina Von Druschke -50 kg Lowkick(1.pl)
Stine Jensen -60 kg Light contact (1.pl)
Lene Laitinen -60 kg Light contact (2.pl)
Magnus L Hansen -71 kg Light contact (2.pl)
 
Kulüp çalışmaları hakkında daha fazla 
bilgi için:
Bayram Korkmaz(4.dan)
Formand og Cheftræner
CHIN-GU FULL CONTACT
+45 29 93 4841
www.chingukickboxing.dk
www.iska-dk.dk

D
animarka’da 
amatör kümede, 
serie 5’te yera-
lan FC Türkiyem 

ile Blovströd IF takımları 
arasında oynanan maçta 
taraftarlar ile bazı oyuncu-
lar hakemi dövdüler. 

Frederikssund kentinde 
oynanan maçta Blovströd 
takımı durumu 4-4 yapın-
ca FC Türkiyemli bir ta-
raftarın hakeme cep telefo-
nu fırlatması üzerine Mic-
hael Friis Grome adındaki 
Danimarkalı hakem maçı 
iptal etti. Hakemin maçı 
iptal etmesi üzerine FC 
Türkiyemli bazı oyuncula-
rın hakemi tekmelemeye 

başladıkları öğrenildi. 
Frederikssund Amt ga-

zetesinde yeralan habere 
göre, oyuncular ve taraf-
tarların elinden babası ve 
kız arkadaşı tarafından 
zorla kurtarılan 20 yaşın-
daki hakem Grome, Glost-
rup hastanesine götürül-
dü. Hakemin babası olayı 
polise bildirdi. 

Olayın ardından bir açık-
lama yapan Frederikssund 
Bölgesi Futbol hakemleri 
Kulübü başkanı Johnny 
Rasmussen, hakeme yapı-
lan çirkin saldırıyı kınadı. 

(Haber)

Hakemi hastanelik ettiler

Antrenör Bayram Korkmaz, kickboxing sporuna ilginin giderek 
arttığını, aileler ve işyerlerinin antremanlara katıldığını söyledi.
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SESİNİZ, GÖZÜNÜZ, KULAĞINIZ

Haber’e ulaşmak için

haber@haber.dk

www.haber.dk
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Kuzey Avrupa’nın en iyi Türkçe gazetesi

ÇUVALDIZ

Abdullah Tunçel

CANBALON                                                                                                                                                        © Abdullah Tunçel

SUDOKU
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı , 3X3’lük kutuları 1’den 9’a 
kadar olan rakamlarla, rakamları birer kez yazmak suretiyle 
dolduracaksınız. SUDOKU’nun sadece bir tek çözümü 
vardır. Kolay gelsin.Çözüm sayfa 33’de

Bulmacahaber
BOMBALAR
ABD’li uzmanlar yeni bir 
bomba geliştirip adını koy-
dular: “Bombaların Anası!” 
Arkasından Rus uzmanlar 
da yeni bir bomba geliştirip 
adını koydular: “Bombala-
rın Babası!” Sonra  her iki 
uzman grubu bir telefon 
konuşması yaptı. Bu konuş-
manın bandını ele geçirdik, 
yayınlıyoruz:
-Bizim anamız sizin babanı-
zı paramparça eder!
-Ha, ha! Asıl bizim baba-
mız sizin ananızı çok fena 
yapar.
-Bizim anamızın kuyruğu 
yeter sizin babanıza be!
-Asıl siz gelin de bizim ba-
bamızın başlığını görün.
-Ulan biz sizin babanızın….
-Biz de sizin ananızın….
…. Bu konuşma yapılırken 
dünyanın başka bir yerin-
deki ilkokulda öğrenciler 
sordular: “Öğretmenim, biz 
büyüyünce insanların yaş 
ortalaması kaç olacak?”

LASTİKLİ HABER
Danimarka birlikleri Bas-
ra’dan ayrıldıktan sonra 
bölge “daha sakin bir yer” 
olmuş! 
Şimdiii, bu haberi nereye 
çekerseniz oraya gidiyor. 
Şeytan da bize “çıkar ağzın-
dan baklayı!” diyor. Fakat 
biz Şeytan’a uymayalım 
dedik, yorum yapmıyoruz. 
Sayın okuyucularımız her 
türlü yorumu yapmakta öz-
gürdürler.  

GÖÇMEN MAZLUM’UN 
YERİ
-Sayın redaksiyon, Arapça 
gazete yayınlamaya başla-
mışsınız, kutlarım.
-Sağol Mazlum
-Eh, bundan sonra benim 
köşenin başlığını “ireY 
nu’mulzaM nemçöG” ola-
rak yazsanız iyi olur.
-Hoppalaaa. Mazlum, köşe-
nin adını neden tersten ya-
zalım ki?
-Nedeni var mı abi? Arap 
okuyucular beni anlasınlar 
diye tabii ki!

SOLDAN SAĞA
1- Oksit haline koymak .
2- Sürekli-Bir kadın adı
3- Tümör-Kask'ın tersi
4- Bir kadın adı-bir meyve
5- Birdenbire-emir kipinde korkmak
6- İsyan eden-bir nota
7- Latife-tropikal bir ağaç
8- Bir ülke-Katiyen,hiçbir zaman
9- Çevik-Bir zaman birimi-Bir renk
10- Tatbik,ameli,pratik

YUKARDAN AŞAĞIYA
1- Kabalaşmak
2- Bir renk-zaman göstergesi
3- Bir nota-Atatürk'ün altı ilkesinden biri
4- Olanak-Soğuktan Korunmak için boyna sarılan giysi
5- Sınıfl ama,Bölümleme
6- Bir ajans-Gümüşün simgesi
7- İnsan ırkının iki cinsinden biri-kanaat
8- Eski dilde su-Bir rüzgar türü
9- Genişlik-İngilizce`de Bay-Kaba bir sesleniş
10- Bulaşıcı bir hastalık

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Küreselleşmenin gerçek tanı-
mının ne olduğunu merak 
edenler aşağıda bize gönde-

rilen bu maili okusunlar.  

Soru: Küreselleşme nedir?
Yanıt: Prenses Diana’nin ölümü-
dür. 
Soru: Yani, nasıl?
Yanıt: Bir İngiliz Prensesi, Mısır-
lı erkek arkadaşıyla Fransa’da bir 
tünelde, içtiği İskoç viskiyle sar-
hoş olan Belçikalı şoförün kullan-
dığı motoru Hollanda yapımı olan 
Alman yapımı otomobille gittiği 
sırada, İtalyan paparazzilerinin 
Japon motosikletle takip ederken 
yaptığı kazadır. Bu kazada yarala-

nan Brezilay’da üretilen ilaçlarla 
Amerikalı doktor tarafından teda-
vi edilmişlerdir. 

Bu mail, bize İstanbul’daki bir 
Türk’ten Bill Gates’in teknolo-
jisiyle ulaşmıştır. Kullandığınız 
bilgisayarın içinde ise muhteme-
len Tayvan yapımı chip vardır. 
Bilgisayarınızın ekranı Bangla-
deşli işçilerin Singapur’daki te-
sislerinde ürettiği ve Endonezyalı 
korsanların kaçırdığı kamyonlarda 
Hintli şoförler tarafından taşınan 
ve Sicilya’da Meksikalı kaçak depo 
işçileri tarafından kamyonlardan 
boşaltılan Kore malıdır.

İşte Küreselleşme diye buna 
denir. 

İşte, küreselleşme buna denir
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DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE 
MAĞAZAMIZDAKİ 
TÜM ÜRÜNLERİ 

ELDEN ÇIKARIYORUZ

KOLTUK VE YATAK TAKIMLARI, YEMEK MASALARI, HALILAR, GELİNLİK VE 
TUVALET VE HEDİYELİK EŞYALARDA YÜZDE 60’LARA VARAN İNDİRİM. 

ACELE EDİN, BÜYÜK UCUZLUKTAN YARARLANIN!!!ACELE EDİN, BÜYÜK UCUZLUKTAN YARARLANIN!!!ACELE EDİN, BÜYÜK UCUZLUKTAN YARARLANIN!!!
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OPHØRSUDSALG!!!
ALT SKAL VÆK!!!
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